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1. Nominace týmu 

Hlavní myšlenkou nominace reprezentačního týmu mužů pro léto 2010 bylo budování kádru 

se střednědobým výhledem čtyř let. Příprava týmu pro kvalifikaci o ME 2013, a to především 

z důvodu změny hracího systému a koncepce návaznosti na mládežnické výběry a aktuální 

propojení s týmem U20 účastnícím se ME U20 2010 divize A v Chorvatsku. 

ŠIRŠÍ NOMINACE 24 HRÁČŮ NÁRODNÍHO DRUŽSTVA MUŽŮ ČR 

léto 2010 

(tučně - hráči, kteří absolvovali alespoň část VT v létě 2010) 

Rozehrávači 

Čarnecký Michal (Opava) 

Kudláček Jakub (Trenkwalder/ITA) 

Marek David (Rosalia/ESP > Prostějov) 

Satoranský Tomáš (Sevilla/ESP) 

Šiřina Jakub (Opava) 

Tóth Tomáš (Pardubice) 

Křídla 

Bartoň Luboš (Barcelona/ESP > Fuenlabrada/ESP) 

Hruban Vojtěch (USK Praha) 

Jelínek David (Badalona/ESP) 

Kotas Lukáš (USK Praha) 

Pomikálek Tomáš (Děčín) 

Pumprla Pavel (Nymburk) 

Slezák Pavel (Nymburk) 

Veselý Jan (Partizan Beograd/SRB) 

Welsch Jiří (Malaga/ESP) 

Pivoti 

Balvín Ondřej (USK Praha) 

Benda Petr (Nymburk) 

Bohačík Petr (Pardubice) 

Hampl Tomáš (Bilbao/ESP) 

Houška Pavel (Děčín) 

Chán Aleš (Prostějov) 

Marek Martin (Pardubice) 

Pospíšil Zbyněk (Pardubice) 

Soukup Miroslav (Děčín) 
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1.1. Forma pozvání, komunikace s hráči 

Přímá komunikace s hráči byla klíčovým faktorem pro pozvánku hráčů na reprezentační blok 

v létě 2010. Ideálním případem je osobní setkání, které nebylo u všech možné z různých 

důvodů. Proto jsem osobně obvolal všechny potencionální adepty, abych v první řadě znal 

jejich postoj a ochotu reprezentovat. Obecně se projevil jako podstatný individuální přístup 

k jednotlivým hráčům, u zkušenějších hráčů částečně formou dialogu. 

Na základě jejich vyjádření byla sestavena širší nominace, která reflektovala na tyto 

skutečnosti a ve které byla zohledněna další kritéria, která jsou v souladu s naší vizí „Euro 

2013“.    Proto jsme z toho mála hráčů chtěli sestavit tým z ročníkově i výkonnostně 

vyvážených jmen, která nám připadají pro tuto vizi perspektivní. Proto se již v nominaci 

neobjevila jména hráčů, ač bývalých reprezentantů, u nichž je oprávněný předpoklad poklesu 

formy z důvodů výkonnostního, zdravotního a věkového do roku 2013. 

Samotné pozvánky pro všech 24 jmen byly rozeslány přes email a obsahovaly hrubý 

program, rozlosování a základní myšlenku konceptu reprezentačního týmu. Následoval 

výběr užšího kádru a pozvání vybraných jednotlivců na konkrétní datum, oznámení začátku 

prvního přípravného kempu, atd.   

 

1.2. Důvody neúčasti, návrhy řešení 

Důvody neúčasti jsou různorodé a je nutno odlišovat důvody vážné – ať už zdravotního či 

rodinného charakteru – a důvody zástupné. I přes neúčast některých známých hráčů se 

podařilo sestavit konečnou nominaci kompaktní a vyváženou co se týká postů i věku hráčů. 

Absence především reprezentantů „krajánků“ patřících do kategorie U20 znamenala 

naplnění soupisky hráči téměř výhradně z Mattoni NBL.  

Zdůvodnění neúčasti nadměrnou vytížeností v sezóně, doléčení drobných zranění, přípravou 

na další ročník, apod. svědčí o nízké míře identity hráčů k národnímu družstvu. 

Posílení vztahu k národnímu družstvu spočívá ve spektru aspektů, jejichž důležitost se liší, 

ovšem působnost je dlouhodobějšího rázu. Obecně se jedná spíše o nastolení trendu, který 

bude udržitelný a stane se standardem. Následující seznam sestává z hlavních bodů a je 

řazen od nejdůležitějších z pohledu autorů zprávy: 

· Včasnost oslovení, způsob komunikace a její udržení i v reprezentačním mezidobí  

· Profesionalita fungování RT 

· Prestiž reprezentace ČR 
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· Místa přípravných kempů, kvalita služeb 

· Atmosféra v domácím prostředí 

· Kvalita výbavy (materiál, velikosti, rychlost dodání, atd.)  

Návrhy řešení souvisí s co nejkvalitněji zpracovanými a připravenými výše uvedenými body. 

Zásadní je informovanost a udržování úzkého kontaktu s hráči, popřípadě jejich agenty. 

Pravidelná aktualizace širokého seznamu hráčů v hledáčku reprezentačního trenéra, zvážení 

její medializace. Další možností je nalezení vhodného termínu pro „zimní setkání“ pro hráče 

užšího kádru plnící spíše roli společenskou. Prestiž reprezentace souvisí jak s úrovní, tak 

také s celkovým postojem ČBF jakožto nejvyššího subjektu v ČR.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi ožehavé téma nejen v basketbalu, ale i dalších 

sportovních odvětvích (např. hokej), jedním z možných řešení by byla společná diskuse na 

toto téma. Každopádně by se měla ČBF hlouběji zajímat o tuto problematiku a pokusit se o 

kroky, které by vedly některé hráče změnit jejich postoj směrem k reprezentaci ČR.    

 

2. Rekapitulace přípravy, přípravné kempy 

Dalším z hlavních faktorů, který se nakonec projevil jako klíčový, byla samotná délka 

přípravy. Prvotní záměr byl pochopitelně jiný - chtěli jsme delší blok, ale opět z důvodů, které 

jsou na širší rozbor, jsme zvolili kompromis a celou přípravu i s ohledem na počet 

kvalifikačních utkání jsme nakonec zredukovali na 3 týdny. Vsadili jsme na profesionalitu 

jednotlivců, kteří měli od nás instrukce k individuální přípravě a také na jejich „hladovost“ a 

chuť reprezentovat. Především jsme však vsadili na větší míru herního intelektu, instinktu a 

dovednosti jednotlivců, které se staly základním stavebním kamenem herního výkonu týmu 

na obou polovinách hřiště. 

Hlavním cílem přípravy, kromě sportovního zaměření, byla pestrost volby tréninkových 

prostředků, jelikož v krátkém časovém úseku jsme potřebovali zvládnout a nacvičit relativně 

velký počet herních kombinací a systémů a taktéž přivést hráče na takovou kondiční úroveň, 

která nám zaručovala zvládnutí celého měsíčního bloku. 

Dalším faktorem kvality přípravy byla místa konání jednotlivých bloků. Jasnou myšlenkou pro 

léto 2010 bylo zaměření na dvě základní místa. Prvním klíčovým místem byl vybrán Liberec, 

a to především kvůli návaznosti na výcvikové tábory družstva U20, ale také díky vybavenosti 

areálu a komplexnosti soustředěné v jedné lokalitě. Volba místa druhého kempu byla 

předurčena volbou domácího prostředí pro jediné utkání na půdě ČR – Děčín. Místa pro 

kratší fáze vyplynula ze souvisejících přípravných utkání v Litvě -  minikemp ve městě 

Panevežys a předcházející jednodenní kemp v Praze, který byl v průběhu přípravy 

operativně zrušen. 
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2.1. Liberec 

Areál liberecké Tipsport arény disponuje vybaveností nejvyšší úrovně. Při možné dohodě se 

správcem haly (SFM, s.r.o.) a vyhnutí se termínové kolizi s programem hokejového družstva, 

se místo jeví jako velmi vhodné pro pořádání nejen samostatného kempu, ale také větší 

akce (především díky kapacitě haly).  

Sportoviště skýtají široké spektrum možností využití včetně atletického oválu, kurtu na beach 

volleyball, dalších dvou indoorových hal, specifických prostor (ricochet, badminton), ale také 

rehabilitačními možnostmi (2x šatna hokejového klubu). 

Pobyt v komplexu zábavního centra Babylon splňoval nejvyšší měřítko ohledně kvality 

ubytování a stravování. Možnost kulturního vyžití a docházková vzdálenost ke sportovnímu 

areálu i do městského centra jsou velkým pozitivem pro dlouhodobá soustředění. 

 

2.2. Děčín 

Děčínské ČEZ Sportcentrum splňuje parametry sportoviště zaměřené především na 

basketbal. Příjemné prostředí a zástupci správce haly poskytli týmu kompletní servis a 

uspokojil veškeré představy pro fungování. Doplňkové činnosti (menší hala, bazén, atd.) je 

možno realizovat v dosažitelných lokalitách a díky období a velikosti města nebývá problém 

s obsazeností.   

Ubytování v hotelu Výpřež a stravování v restauraci Výpřež bylo na nejvyšší úrovni. Komplex 

hotelu skýtá relaxační, rehabilitační i posilovací možnosti. Je umístěn na okraji Děčína 

v blízkosti přírody a zároveň v docházkové vzdálenosti od centra města. Personál restaurace 

vyšel vstříc veškerým požadavkům na stravu pro vrcholové sportovce, jak co se týká složení, 

tak množství. 

 

2.3. Panevežys 

Velká profesionalita spojená se vstřícností organizátorů znamenala přívětivé prostředí 

v každém ohledu fungování. Kemp spočíval v jednodenním předzápasovém soustředění. 

Sportovní možnosti nově zbudované CIDO Areny skýtají kromě basketbalových také 

cyklistické. Pro tyto dva sporty je uzpůsobeno zázemí i hlavní plocha sportoviště. 

Regenerační potřeby nebyly v krátkodobém úseku akutní, proto kromě sportovní haly pro 

běžný trénink a okolního prostředí hotelu pro relaxační výběh, nebyly další prostory využity.  

Ubytování v hotelu Romantic opět splňovalo parametry vysoké úrovně pro všechny účastníky 

výpravy.  
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3. Přípravná utkání 

Plánovaný model: 

- 5-7 přípravných utkání 

- nadpoloviční část hrána na půdě soupeřů 

- konfrontace s týmy z vyšší úrovně (především divize A) 

Realizace: 

Díky odlišnosti začátků jednotlivých reprezentačních akcí nebyla možnost velkého výběru 

z přátelských utkání v rámci Evropy. Začátek MS 2010 v Turecku byl určen na 28.srpna,  

soutěžní utkání kvalifikace o Eurobasket 2011, divize A začínala 2.8.2010. Jedna ze tří 

skupin (B) kvalifikace o Eurobasket 2011, divize B začínala 8.8.2010, další dvě skupiny 

14.8.2010. Tento termínový rozptyl razantně zúžil možnosti hledání soupeřů pro přípravné 

duely. Přesto se podařilo, především díky kontaktům generálního sekretáře ČBF, sestavit 

plán herní přípravy víceméně dle představ RT. 

 

3.1. Mezinárodní turnaj Sofia Award 2010 

Termín: 26. – 27. 7. 2010 

Místo: Sofie, Bulharsko 

Zúčastněné týmy: Bulharsko, Rakousko, Kypr, ČR 

Doprava letecky: 25. 7. Prague – Sofia (OK 856), 28. 7. Sofia – Prague (OK 857) 

Podmínky: náklady na ubytování, stravu, tréninky, rozhodčí, atp. hradí bulharská 

basketbalová federace 

Ubytování a strava: Hotel Triada (****)  

Hala: Universiada Hall 

Hráči (12): Bartoň, Benda, Bohačík, Čarnecký, Chán, Hampl, Houška, Kotas, Marek, 

Pospíšil, Pumprla, Slezák 

RT (6): Budínský, Důra, Hojka, Slowiak, Taylor, Toncar 

Tradiční turnaj Sofia Award s účastí domácího týmu (divize A). Pozvání přijaly reprezentace 

Kypru a Rakouska (obě divize B). Vzhledem k účasti týmu ze skupiny C, divize B (Kypr), 

s nímž se měl tým ČR utkat v mistrovském utkání 17. 8. 2010, byli organizátoři požádáni o 

změnu původního losu tak, aby se oba týmy nepotkaly již v semifinálovém souboji – žádosti 

bylo vyhověno. 
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REPORT: 

26. 7. 2010, 17.00 

Rakousko – ČR 66:87 (19:18, 33:39, 49:61) 

Střelci ČR: Pumprla 20, Chán 14, Slezák 13, Bartoň 8, Bohačík a Houška 7, Benda 6, Kotas 
5, Pospíšil 4, Čarnecký 2, Hampl 1 

Střelci AUT: Detrick 21, Nagler 12, Kugerl 9, Lamesic 8, Mayer 7, Schreiner 3, Speiser a 

Stazic 2, Danek a Ochsenhofer 1 

Doskoky: 27 - 27 

Fauly: 27 – 22 

TH: 19/15 - 27/19 

Trojky: 16/10 – 16/3 

V pondělí porazili čeští reprezentanti výběr Rakouska jasným rozdílem 87:66. Po 
vyrovnaném začátku rozhodli o svém vítězství ve třetí čtvrtině utkání, kdy české vedení 
vyrostlo na dvouciferné. Trenéru Budínskému nebyl k dispozici David Marek, nejlepším 
střelcem byl nymburský křídelník Pavel Pumprla s rovnými 20 body. 

Utkání začali lépe naši jižní sousedé, když šli rukou Detricka do vedení 6:0. Češi se však 
rychle vzpamatovali a již na konci první desetiminutovky ztráceli pouhý bod. Druhá čtvrtina 
se nesla ve znamení nepřesností na obou stranách. Svěřenci trenéra Budínského však dokázali 
vstřelit několik lehkých košů a dostali se tak do poločasového vedení 39:33. 

Do třetí části nastoupili Češi velmi koncentrovaní a zvýšenou agresivitou v obraně a 
následným proměňováním rychlých protiútoků získali rozhodující náskok a i přes mírné 
zaváhání ve 26. minutě vedli již 61:49. Zajímavostí bylo, že v tomto období se ve skórování 
na české straně střídalo 5 hráčů vždy po dvou trefách za sebou – Bohačík, Benda, Pumprla, 
Chán, Slezák. V poslední části se Češi dále sehrávali a jejich výkon měl vzestupnou tendenci, 
což se projevovalo i na skóre. Nakonec dovedli zápas do vítězství o 21 bodů. 

Trenéru Budínskému nebyl k dispozici rozehrávač David Marek kvůli zdravotnímu problému 
s Achillovou šlachou. To bylo důvodem pro zařazení Petra Bohačíka na pozici 3 a Pavla 
Slezáka na dirigentský post. „Pro mě to byl trochu nezvyk, přece jen jsem hrál rozehrávače 

naposled před několika lety. Soupeř však nevyvíjel příliš velký tlak na míč, tak se to dalo 

zvládnout.“, řekl Slezák a k utkání dodal: „Ze začátku bylo vidět, že jsme ještě nesehraní – 

bylo znát, že je to první zápas. Ve druhé půli jsme se však rozehráli a už nám to začalo 

šlapat.“ 

Trenér Budínský k zápasu: „Vzhledem k tomu, že to pro nás bylo první společné utkání, 

můžeme být spokojeni jak s herním projevem, tak i s výsledkem. Určitě pro nás velmi dobrý 

test, ve kterém byl hlavní záměr dát prostor pokud možno všem hráčům. To se nejen povedlo 

z hlediska rotace, ale potěšujícím faktem je, že všichni hráči skórovali. Snažili jsme se hrát 

aktivně na obou polovinách hřiště s velkou intenzitou a energií, což byly hlavní důvody naší 

výhry. Všichni hráči zaslouží kredit za přístup a úsilí, které vložili především do obrany. Také 

mne potěšilo, že jsme hráli jako tým, který od začátku do konce šel za svým cílem zvítězit.“  
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REPORT: 

27. 7. 2010, 18.00 

Bulharsko – ČR 87:91 p.p. (21:17, 34:40, 57:56, 76:76) 

Střelci BUL: Calloway 25, Videnov 15, Kostov 13, Georgiev S. 10, Varbanov 7, Radev 5, 
Homan a Georgiev Z. 4, Marinov a Velikov 2 

Střelci ČR: Houška 23, Slezák 20, Pospíšil a Pumprla 9, Benda a Kotas 8, Bartoň 7, Bohačík 
4, Čarnecký 3 

Doskoky: 37 - 41 

Fauly: 22 – 27 

TH: 36/32 - 29/20 

Trojky: 17/5 – 23/9 

V úterý čekalo českou reprezentaci vyvrcholení dvoudenního turnaje Sofia Award 2010. 
V prvním zápasu vyhrál v souboji o 3. místo Kypr s Rakouskem. Od 18 hodin se pak 

v televizním utkání střetli domácí s výběrem trenéra Budínského. Po vyrovnaném průběhu, 
kdy se vedení přelévalo na obě strany, dokázali Češi v Universiada Hall zvítězit čtyřbodovým 
rozdílem v prodloužení. 

Trenér Budínský zápas zhodnotil: „Osobně se domnívám, že to bylo skutečné vyvrcholení 

tohoto turnaje. Stál proti nám protivník, který je mnohem déle ve společné přípravě a má za 

sebou několik vynikajících výsledků. Z tohoto důvodu vnímám toto utkání jako vynikající 

přípravu pro náš tým a jeho další vývoj. Utkání bylo velmi fyzicky náročné, oba týmy hráli 

velice agresivním způsobem.“. Kouč také ocenil své svěřence: „Musím dát svým hráčům 

velký kredit nejen za to, jak zvládli celý zápas, ale především kritické okamžiky v koncovce 

základní hrací doby a potažmo i za stavu 0:7, jímž začalo prodloužení v náš neprospěch. Pro 

nás jednoznačně cenné vítězství na horké půdě v Bulharsku. Přesto jsme stále na začátku a 

snažíme se zlepšovat každým dnem.“ 

První čtvrtina jakoby předpověděla vyrovnaný průběh střetnutí. Tahounem českého výběru 
byl v prvních minutách Pavel Slezák, který začal při Markově zranění a Čarneckého 
naraženém stehnu opět na pozici 1. Z prvních 10 českých bodů vstřelil nymburský hráč osm a 
češi šli do vedení 10:7. Domácí tým se však pod vedením kapitána Georgieva dostal do rytmu 

a nakonec vyhrál první část 21:17. Druhou čtvrtinu začali lépe domácí a udržovali si mírné 
vedení až do 16.minuty. Konec hracího období však opět ovládli čeští reprezentanti a získali 
šestibodové poločasové vedení. 

Ve třetí čtvrtině se domácí výběr dokázal prosadit několikrát díky individuálním schopnostem 
rozehrávače Collowaye. Především díky němu Bulhaři postupně smazali mírný náskok 
českého výběru a dostali se do nejtěsnějšího vedení. Poslední dějství pak bylo zcela 
vyrovnané. Český prapor nejvíce držel Pavel Houška, který dal z 16 z 20 bodů národního 
družstva. V samotném závěru dokázal útočně doskočit a vstřelit necelou vteřinu před závěrem 
hrací doby vyrovnávací koš. 
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V prodloužení Bulhaři začali skvěle a po šňůře 7:0 už v hale málokdo uvažoval o tom, že by 
domácí výběr přišel o pohár hlavního města. Češi však byli proti a stoprocentní úspěšností 
z čáry trestného hodu, jednou trojkou a dalšími dvěma trefami za dva otočili výsledek ve svůj 
prospěch. 
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Prestižní ocenění MVP turnaje putovalo po celkovém vítězství také do českého tábora, když 
si jej zaslouženě odnesl děčínský pivot Pavel Houška: „Jelikož je to pro mne první osobní 

ocenění, tak to pro mne opravdu hodně znamená. Velkou zásluhu na tom však mají moji 

spoluhráči, takže to beru spíše jako kolektivní ohodnocení naší hry…“, řekl hráč a k utkání 
dodal: „Myslím, že zápas s Bulhary byl pro nás dobrá prověrka. Dokázali jsme si, že naše 

forma stoupá, ale zároveň nám turnajové zápasy odhalili, že máme co zlepšovat a na čem 

pracovat“. 

Individuální ohodnocení: 

Pavel Houška získal ocenění MVP turnaje. 

Zhodnocení organizace turnaje: 

Přístup organizátorů byl velmi vstřícný. Připravenost a organizace nebyla bez chyb, ovšem 

vyhověno bylo většině požadavků výpravy ČR, včetně mírných úprav časového 

harmonogramu, atp. 

  

3.2. Utkání Litva – ČR 

Termín: 2. 8. 2010 

Místo: Panevežys, Litva 

Doprava letecky: 31. 7. Prague – Vilnius (OK 872), 3. 8. Vilnius – Prague (OK 873) 

Doprava autobusem: 31. 7. Vilnius – Panevežys, 3. 8. Panevežys – Vilnius, místní doprava 

(hotel – hala a zpět, atp.) 

Podmínky: náklady na ubytování, stravu, místní dopravu, tréninky, rozhodčí, atp. hradí 

litevská basketbalová federace 

Ubytování a strava: Hotel Romantic 

Hala: CIDO Arena 

Hráči (12): Bartoň, Benda, Bohačík, Čarnecký, Chán, Houška, Hruban, Kotas, Pospíšil, 

Pumprla, Slezák, Tóth 

RT (6): Budínský, Důra, Hojka, Slowiak, Taylor, Toncar 

Tým připravující se na MS 2010 v Turecku byl nejsilnějším soupeřem v přípravě týmu bez 

ohledu na fázi jeho přípravy a také bez ohledu na nikoli nejsilnější výběr dvanáctky ze širší 

nominace 16 hráčů pro toto utkání. Dva dny před utkáním sehrál litevský tým přípravné 

utkání s Finskem (jasná výhra domácích) v jiném městě. 
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REPORT: 

2. 8. 2010, 19.10 

Litva – Česká Republika 93:84 (25:24, 49:42, 60:61, 75:75) 

Střelci Litvy: Jankunas 25, Mačiulis a Seibutis po 10, Delininkaitis 9, Motiejunas 8, … 

Střelci ČR: Houška 18, Slezák 15, Bartoň a Benda a Pumprla po 13, Čarnecký a Chán po 4, 
Kotas a Pospíšil po 2 

TH: 45/30 – 19/16 

Fauly: 21 – 37 

Trojky: 22/9 – 21/6 

Mužská reprezentace v přípravě na kvalifikaci divize B zavítala do země basketbalu zaslíbené 
– do Litvy. Ve městě Panevežys nastoupila proti domácímu výběru, který se 
s šestnáctičlenným kádrem připravuje na MS v Turecku. Pro utkání s Čechy domácí trenéři 
nenasadili například Kleizu a Jasaitise. Trenér Budínský měl naopak k dispozici obměněnou 
dvanáctku hráčů, s níž počítá i do mistrovských utkání. 

Televizní zápas začal dvěma úspěšnými trestnými hody Mačiulis, na něž odpověděl Pavel 
Houška trojkou. Po necelých třech minutách hry si domácí trenér Kemzura, když Češi po 
famózním začátku vedli již o sedm bodů. V polovině první části se na hřiště poprvé podíval 
rozehrávač Tomáš Tóth. Jeho dva rychlé fauly během několika prvních vteřin na hřišti jakoby 
předznamenaly celkový poměr faulů. V čase 9:15 Litevci poprvé srovnali skóre na 22:22. Do 
druhého hracího období však nastoupili svěřenci trenéra Budínského stejně koncentrovaně a 
aktivní hrou dělali domácím velké problémy. 2 a půl minuty před poločasem snižoval Pavel 

Pumprla po proměněné individuální akci zády ke koši na 39:38, když proměnil i nařízený 

trestný hod. Do kabin se družstva odebrala za stavu 49:42. Už v této době byl poměr faulů 
9:18 a trestných hodů 23 (z toho 16 daných) ku 7 (100% úspěšnost) !!! 

Druhý poločas začali lépe domácí, ve 23. minutě se však po zisku a smeči z rychlého 
protiútoku v podání Pavla Pumprly Češi vzedmuli k náporu a snížili nejprve na rozdíl 4 bodů 
(57:53 a 59:55) a poté šli do vedení 60:61. V těchto chvílích držel český prapor děčínský 
pivot Pavel Houška, který proměnil dvě těžké střely ze střední vzdálenosti a na začátku 
poslední čtvrtiny přidal úspěšný trojkový pokus. Mírný náskok si český výběr udržoval až do 
40. minuty, kdy po krásné přihrávce Michala Čarneckého zvyšoval z „alley-upu“ na 71:75 
Pavel Pumprla. V posledních 40 vteřinách však přišly ztráty a trestné hody Seibutise, který 
srovnal na 75:75. V té době Litevci měli na kontě pouze jediný týmový faul (!) a mohli proto 
v úplném závěru přerušovat hru fauly. Přesto se český tým dostal k poslední střele 1,7s před 
koncem. Skvěle hrající Houška však svůj pokus neproměnil. 

Následující prodloužení museli Češi zvládnout bez Luboše Bartoně, který se vyfauloval 
v závěru základní hrací doby. V prvních 3 minutách byl jediným českým střelcem Michal 
Čarnecký, a tak Litevci strhli vyrovnaný zápas na svou stranu. Češi podali kvalitní výkon a 
naplněná CIDO Arena je odměnila sportovním potleskem. Zajímavostí zápasu je určitě 
výrazný rozdíl v počtu faulů ve prospěch domácích 21 – 37 a také rozdíl v počtu házených 
trestných hodů (30/45 oproti 16/19). 

Zápas přinesl oběma stranám cennou prověrku do závěrečných bloků přípravy na MS 
v Turecku, respektive kvalifikaci ME divize B. 
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Zhodnocení organizace: 

Připravenost a organizace byla na špičkové úrovni. Několik dní skvělé péče podtrhlo 

perfektně zvládnuté samotné utkání, na němž byla návštěva kolem 3 tisíc fanoušků. Přístup 

organizátorů byl ve všech aspektech nadstandardně vstřícný. V průběhu našeho pobytu 

vrcholilo v Litvě ME U18 s domácí finálovou účastí, které znamenalo ještě vyšší obrátky 

basketbalového nadšení znatelného z celého společenského života. 

 

3.3. Dvojutkání ČR - Estonsko 

Termín: 8. – 9. 8. 2010 

Místo: Děčín 

Podmínky pro soupeře: náklady na ubytování, stravu, tréninky, rozhodčí, atp. hradí česká 

basketbalová federace 

Ubytování a strava pro soupeře: Hotel Česká Koruna 

Ubytování a strava ČR: Hotel Výpřež 

Hala: SH ČEZ Sportcentrum  

Hráči (12): Bartoň, Benda, Bohačík, Čarnecký, Chán, Houška, Hruban, Kotas, Pospíšil, 

Pumprla, Slezák, Tóth 

RT (7): Budínský, Důra, Hojka, Slowiak, Taylor, Toncar, Šob  

Tým Estonska spojil „generálku“ v Děčíně s cestou na mistrovské utkání v rakouské Vídni. 

V mezidobí ČBF pro estonskou stranu zajistila přípravný kemp v Jindřichově Hradci, kde 

však všechny náklady hradí estonská basketbalová federace (částečně předfakturace, 

částečně úhrada v hotovosti po domluvě s provozovatelem).  

 

REPORT: 

8. 8. 2010, 18.00 

Česká Republika – Estonsko 96:72 (20:19, 47:37, 73:62) 

Střelci ČR: Pumprla 15, Houška P. 14, Benda 13, Bohačík 10, Chán 9, Bartoň 9, Pospíšil 9, 
Slezák 7, Hruban 6, Čarnecký 2, Tóth 2, Kotas 0 

Střelci EST: Keerles 11, Viedman 11, Kangur 10, Talts 8 

TH: 16/14 – 15/9 

Trojky: 26/12 – 18/7 

Česká basketbalová reprezentace se v rámci další přípravy přesunula do Děčína, kde dnes 

odehrála s Estonskem první ze dvou plánovaných přípravných utkání. Druhé je na programu 
zítra. Základní pětka ve složení Tomáš Tóth, Lukáš Kotas, Petr Benda, Petr Bohačík a Pavel 
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Pumprla vstoupila dobře do utkání a po třech minutách vedli 7:2. Estonci se však probouzeli a 
stihli obrátit na 9:12. Češi v tu dobu měli díry v obraně, které nebyli schopni zacelit ani svým 
slušným nasazením. Do konce první čtvrtiny se však domácí dostali znovu do vedení. Luboš 
Bartoň a Pavel Houška proměnili trojku a stav byl rázem 20:19. Souboj obran nepokračoval 
ani v dalším dějství a oba týmy těžily spíše z úspěšného procenta v útoku. Trenér Budínský 
rotoval sestavou a udržoval tak tempo utkání, což se vyplatilo, protože Češi ke konci prvního 
poločasu dotlačili Estonce k ztrátám a potrestali je z rychlého protiútoku. V poločase tak měli 
Češi slušný náskok deseti bodů 47:37. V šatně lodivod národního týmu varoval před 
uspokojením a burcoval hráče ještě ke kompletnějšímu výkonu. Ti ho vyslyšeli a nepustili 
Estonce zpátky do hry. Postupně navyšovali náskok a i přes pasáž hry, kdy ztratili díky své 
zbrklosti až příliš míčů, rychlý protiútok je držel na desetibodovém vedení. Třetí čtvrtina 
26:24 a stále tak nebylo rozhodnuto. Poslední čtvrtina však skončila 23:11 a Češi v ní 
vyšperkovali svůj slibný výkon i několika kousky pro diváky. Estonci definitivně ztratili 
naději na výhru, když Pavel Pumprla čtyřmi rychlými body zvýšil na 82:65. Strůjcem úspěchu 
byl celý tým, který se dnes prezentoval velice působivou atmosférou a soudržností. Výsledný 
stav 96:72 je tak objektivním obrazem hry, ale důležité je, že zítra čeká Čechy odveta, ve 
které dnešní výkon musejí potvrdit. 

Pavel Budínský: „Já si myslím, že je to pro nás velmi dobrý výsledek, protože Estonci na mě 

působili dobrým dojmem. Byl to výborný test a je dobře, že se s nimi utkáme ještě zítra. Byli 

houževnatí, pohybliví a podobali se v některých směrech Litvě. Nám na začátku nefungovala 

obrana a dělali jsme chyby v komunikaci. Nicméně z toho mám pozitivní dojem a snažil jsem 

se zapojit do rotace co nejvíce hráčů. Komplexně jsme působili dobře, na to že jsme spolu 

osmnáct dní. Snažíme se vše řešit za pochodu. Celková týmová hra byla výsledkem výrazného 

rozdílu.“ 

Pavel Houška: „Na začátku jsme měli problém v obraně, především s přebíráním. Ta 

komunikace se pak zlepšila a držela nás i úspěšná střelba. Stále máme co pilovat, ale je 
skvělé, že můžeme hrát utkání s dobrými týmy a sehrávat se.“        
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REPORT: 

9. 8. 2010, 18.00 

Česká Republika – Estonsko 86:70 (35:19, 53:33, 67:47) 

Střelci ČR: Pumprla 18, Bartoň 15, Čarnecký 13, Benda 11, Bohačík 7, Houška P. 6, Tóth T. 
5, Pospíšil  4, Chán  4, Kotas 3 

Střelci EST: Talts 15, Keerles 14, Vene 10, Toome  10, Veideman  9, Sokk 6, Arbet 4, Kriisa 

2 

TH: 30/24 – 12/10 

Trojky: 17/4 – 17/6 

Druhé přípravné utkání proti Estonsku se neslo v podobném duchu, jako to první. Češi začali 
dobře, vstoupili do utkání agresivním pojetím a po čtyřech minutách vedli 13:3. Dařila se jim 
střelba z tříbodového oblouku, která dosáhla osmdesáti procent a měla lví podíl na stavu 
35:19 po první čtvrtině. Estonci přešli do zónové obrany, ale ani ta nezastavila české střely 
z perimetru. Utkání mělo rychlý spád a hrálo se aktivně směrem ke koši, což bylo positivní 
pro diváky, ale oba trenéři volali spíše o trpělivější hře, která by nepřinášela tolik ztrát. Češi 
odehráli výborný první poločas a vedli 53:33. Trenér budínský rotoval hráče a držel tempo 
hry. Po dvaceti minutách tak odehráli všichni jeho svěřenci minimálně pět minut. Pouze Pavel 
Slezák do utkání nenastoupil, protože ho trápí zraněné zápěstí. Ani zbývající dvě čtvrtiny 
nepřinesly bodový zvrat a i přes snahu Estonska na snížení si Češi stále drželi minimálně 
patnáctibodový náskok.  Utkání splnilo záměr a Češi tak měli možnost doladit svůj výkon 
před ostrým startem do kvalifikace, kterou zahájí na Slovensku. 

Pavel Budínský: „S prvním poločasem jsem spokojen. Vypadalo to, že budeme mít utkání 

plně v naší režii. S druhým poločasem ale spokojen nejsem. Pro mě to byl nejhorší poločas v 

přípravě. Hráli jsme kostrbatě. Soupeř se nevzdal, hrál do konce, což je moc dobře, protože 

nám ukázal i naše slabiny, na kterých musíme zapracovat. Start se blíží. Celkově se dá říct, že 

pro nás mělo utkání velký testovací význam. Hráči byli zapojeni do rotace už v první půli.“  
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Zhodnocení organizace: 

V závěru sparingu estonská strana vyjádřila spokojenost s organizací a vzájemnou herní 
přípravou. Návdavkem bylo předběžně přislíbeno pozvání na plánovaný mezinárodní turnaj 
v létě 2011 v Estonsku. Celkově fungoval celý tým děčínského klubu velmi vstřícně a 
bezproblémově, navíc přinášeli jednotliví členové svoji iniciativu z pohledu organizačních 
ulehčení a medializace utkání. Také atmosféra a divácká kulisa obou přípravných utkání 
odpovídala důležitosti a zajímavosti utkání mužského reprezentačního A-týmu. 

 

4. Mistrovská utkání 

4.1. Slovensko - ČR 

Termín: 14. 8. 2010 

Místo: Prievidza 

Ubytování a strava: Hotel Preuge 

Hala: ŠH Prievidza 

Hráči (12): Bartoň, Benda, Bohačík, Čarnecký, Chán, Houška, Hruban, Kotas, Pospíšil, 

Pumprla, Slezák, Tóth 

RT (7): Budínský, Důra, Hojka, Slowiak, Taylor, Toncar, Šob  

Předpokládaný náboj derby byl dlouho očekáván na obou stranách, především v táborech 

příznivců. Slovenský tým po několika letech dokázal získat účast tria velkých hvězd: Gavel, 

bratři Rančíkové… 

REPORT: 

14. 8. 2010, 19.00 

Slovensko – Česká Republika 60:65 (15:19, 33:34, 50:55) 

 

Body ČR: Benda 15, Slezák 12, Pumprla 11, Houška 10, Bartoň 6, Čarnecký 5, Bohačík 4, 
Chán 2 

Body SK: Gavel 17, Rančík R. 13, Sedmák 8, Červenka 5, Rančík M. 5, Nuber 5, Szalay 4, 

Marko 3    

Češi dnes vstoupili do kvalifikace prvním utkáním. Postavili se v Prievidze týmu Slovenska, 
který poskládal zřejmě nejsilnější tým, který má k dispozici. Zajímavější utkání na zahájení 
skupiny C si diváci přát snad ani nemohli. Naplněná hala viděla derby, které muselo 
nadchnout každého. Dalším zajímavým faktorem bylo, že sedm z dvanácti hráčů Slovenska 
působilo v ČR, navíc hlavní trenér František Rón dlouhá léta vedl tým NH Ostrava a Peter 
Bálint trénuje BK Prostějov. Utkání otevřel trojkou Roman Marko, ale Češi se oklepali a 
vybudovali si zhruba čtyřbodové vedení, které se jim dařilo i přes útočný doskok domácích 
udržet. První čtvrtina 16:19. Snaha hostí odtrhnout se bodově od svého soupeře vždy 
ztroskotala na přesné mušce Slováků z perimetru. Bohužel pro Čechy se navíc ke konci 
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prvního poločasu začal trefovat, do té doby nevýrazný doslav Rančík a dal sedm bodů v řadě. 
Poločas 33:34. Druhý poločas přinesl spoustu povedených akcí, které se divákovi musely líbit 
zvláště když se strhla střelecká soutěž. Slováci se dostali do vedení 37:24, ale Pavel Slezák 
trojkou vyrovnal. Poté další trojkou dostal Čechy zpět do vedení a ti už si ho nenechali vzít do 
konce zápasu. Do poslední čtvrtiny nastupovali s náskokem pěti bodů – 50:55. Dvě minuty 
nepadl koš a střeleckou impotenci rozčísl osmi body v řadě kapitán týmu Petr Benda. Zvedl 
prapor právě včas a zavelel k definitivnímu bodovému odtržení. Přesto se Slováci nevzdali a 
v závěru ještě stihli korigovat na výsledných 60:65. V dresu Slovenska si zaslouží poklonu 
rozehrávač Anton Gavel, který ukázal, že titul Mistr Německa, je ve správných rukou. Češi 
svou premiéru zvládli, ale mají jistě co zlepšovat. Především šestnáct ztrát míče je 
alarmujících a dovolili soupeři až příliš moc útočných doskoků!  

Pavel Budínský: „Pro nás velmi cenná výhra na půdě Slovenska. Utkání bylo velmi náročné, 

protože oba týmy produkovaly agresivní způsob pojetí. My jsme vstoupili do utkání vlažně, ale 

v zápětí jsme kontrolovali hru. Po celé utkání je držel útočný doskok. S ním jsme měli 

problémy po celý zápas. Také naše vynucené i nevynucené ztráty nám brzdily naši útočnou 

efektivitu. Pro nás bylo důležité, že jsme zapojili do rotace vícero hráčů, kteří mohli potom 

ušetřené síly využít, protože někteří klíčoví hráči Slovenska už neměli tolik sila a bylo vidět, že 

už nejsou tak zdravě agresivní. To utkání se hrálo až na doraz a i když jsme měli dvouciferný 

náskok, bylo to otevřené a i poslední dvě minuty nebylo jasné, kdo zvítězí. Ten závěr už jsme 

kontrolovali a vyhrát jsme si zasloužili, už jen za naši týmovou hru a rozložení zodpovědnosti 

na vícero hráčů.“   

 

Statistiky utkání 

 

 

 

Slovak Republic  

 
Czech Republic  

20/67 FG M/A 27/53 
14/49 (28.6%)  2PtFG M/A 20/34 (58.8%)  
6/18 (33.3%)  3PtFG M/A 7/19 (36.8%)  
14/18 (77.8%)  FT M/A 4/5 (80.0%)  
35 (13-22)  Reb (O-D) 31 (2-29)  
7 Ass 11 
10 To 16 
8 St 6 
2 Bs 2 
13 Pf 18 
60 Pts 65 
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Name Min 

2P FG 3P FG FT Reb 
As PF TO ST BS Pts 

M/A % M/A % M/A % O D Tot 

5 *Gavel, A.  38 4/11 36.4 2/7 28.6 3/4 75.0 0 2 2 0 1 1 0 0 17 

6 Mrvis, T.  6 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 

7 Kozlik, M.  0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Cervenka, A.  22 1/1 100.0 0/3 0.0 3/5 60.0 1 4 5 1 3 0 1 0 5 

9 Novák, D.  0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 *Marko, R.  8 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 0 3 

11 Sedlak, J.  4 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 *Szalay, G.  10 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 2 4 2 1 2 0 0 4 

13 *Rancik, R.  34 4/14 28.6 1/3 33.3 2/2 100.0 3 3 6 2 3 4 2 1 13 

14 *Rancik, M.  29 2/11 18.2 0/0 0.0 1/2 50.0 2 4 6 0 2 1 1 1 5 

15 Nuber, R.  26 0/4 0.0 1/2 50.0 2/2 100.0 3 3 6 1 2 2 1 0 5 

21 Sedmák, P.  23 2/5 40.0 1/1 100.0 1/1 100.0 1 2 3 0 1 0 1 0 8 

TEAM       0 0 0  0 0 0   

TOTAL 14/49 28.6 6/18 33.3 14/18 77.8 13 22 35 7 13 10 8 2 60 
 

 

 

 

 

 
Name Min 

2P FG 3P FG FT Reb 
As PF TO ST BS Pts 

M/A % M/A % M/A % O D Tot 

5 Kotas, L.  8 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 

6 *Slezak, P.  21 0/1 0.0 4/4 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 2 1 0 12 

7 Tóth, T.  5 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

8 *Pumprla, P.  32 3/5 60.0 1/4 25.0 2/2 100.0 1 2 3 0 1 3 0 1 11 

9 Houska, P.  28 5/8 62.5 0/3 0.0 0/0 0.0 0 8 8 2 2 0 2 0 10 

10 *Carnecký, M.  29 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 2 0 5 1 0 5 

11 Barton, L.  24 1/2 50.0 1/5 20.0 1/1 100.0 0 9 9 3 0 2 1 0 6 

12 *Pospisil, Z.  5 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 

13 *Benda, P.  27 7/12 58.3 0/0 0.0 1/2 50.0 1 4 5 0 4 2 0 0 15 

20 Bohacik, P.  15 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 0 4 4 0 4 0 0 1 4 

21 Hruban, V.  0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 Chan, A.  5 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 

TEAM       0 0 0  0 0 0   

TOTAL 20/34 58.8 7/19 36.8 4/5 80.0 2 29 31 11 18 16 6 2 65 
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4.2. ČR – Kypr 

Termín: 17. 8. 2010 

Místo: Děčín 

Ubytování a strava: Hotel Výpřež 

Hala: SH ČEZ Sportcentrum  

Hráči (12): Bartoň, Benda, Bohačík, Čarnecký, Chán, Houška, Hruban, Kotas, Pospíšil, 

Pumprla, Slezák, Tóth 

RT (7): Budínský, Důra, Hojka, Slowiak, Taylor, Toncar, Šob  

Přestože atraktivnost soupeře jediného domácího soupeře mistrovského utkání nebyla 

ideální, tak očekávání v rámci města Děčín, potažmo celého regionu, byla velká. Náklonnost 

příznivců byl patrný také ze zájmu především lokálních médií, která sama vyvíjela aktivitu 

ohledně informací. Zároveň však nevytvářela nepříjemný tlak na reprezentanty, a tak se 

motivace po úspěšném vstupu na Slovensku, posunula na téměř ideální vlnu.  

 

REPORT: 

Česká Republika – Kypr 93:50 (23:12, 43:24, 72:36) 

Body ČR: Slezák 17, Pumprla 13, Bartoň 13, Houška 9, Pospíšil 9, Benda 9, Bohačík 9, 
Čarnecký 8, Tóth  4, Chán 2 

Česká Republika udělala další důležitý krok v kvalifikačních bojích. Dnes v Děčíně porazila 
Kypr. Utkání mělo nejen sportovní, ale také charitativní rozměr. Reprezentace se rozhodla 
spolu s BK Děčín podpořit rodinu Voříškových, kterou postihly letošní ničivé povodně. 
Nakonec se díky této akci podařilo darovat částku 54 400 Kč a další peníze stále přibývají 
díky dárcovských DMS. Plná hala viděla pohledný basketbal a to především díky týmu 
trenéra Budínského. Aktivní obranou a rychlým protiútokem si vybojovali vedení 23:12 po 
první čtvrtině. Trenér Budínský udržoval tempo hry rychlou rotací hráčů, kteří neustále 
zvyšovali tlak, a Kypr podléhal. Povzbuzující hala tak měla možnost několikrát vidět 
osamoceného Pavla Pumprlu, který lehce smečoval do koše. Kypr se jen těžko dostával ke 
střele a za první poločas se mu podařilo pouze jedenadvacet střel. Poločas 43:24. Ani 
v druhém poločase Kypr nedostal od hráčů ČR dostatečný prostor k tomu, aby se mohl dostat 

zpět do utkání. Ba naopak Češi zahájili sérií 13:5 a definitivně si vytvořili pohodlný náskok. 
Češi dali soupeřům jasnou zprávu, že doma body ztrácet nebudou a mají na svém kontě 
druhou výhru díky dnešnímu stavu 93:50. V sobotu ČR čeká poslední letošní soupeř, kterým 

je Švýcarsko. 

Pavel Budínský: „Jsme moc rádi za dnešní výhru i předvedenou hru. Chtěl bych touto cestou 

dát kredit všem hráčům. Byli od začátku koncentrovaní, hráli zodpovědně a to určilo vývoj 

utkání. Dá se říci, že to bylo styl start cíl. Základem dnešního úspěchu byla obrana a týmový 

výkon. Utkání mělo gradaci a jsem rád, že  se do něj zapojili i všichni hráči s výjimkou Lukáše 

Kotase, které jsme šetřili, kvůli drobnému zranění ruky. Fanoušci, kteří vytvořili skvělou 

atmosféru, můžou být spokojeni, stejně jako my!“ 
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Czech Republic  

 
Cyprus  

33/57 FG M/A 20/47 
22/36 (61.1%)  2PtFG M/A 18/40 (45.0%)  
11/21 (52.4%)  3PtFG M/A 2/7 (28.6%)  
16/20 (80.0%)  FT M/A 8/19 (42.1%)  
37 (12-25)  Reb (O-D) 21 (7-14)  
26 Ass 15 
18 To 21 
11 St 8 
3 Bs 0 
17 Pf 17 
93 Pts 50 
 

 

 

 

 

 
Name Min 

2P FG 3P FG FT Reb 
As PF TO ST BS Pts 

M/A % M/A % M/A % O D Tot 

5 Kotas, L.  0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 *Slezak, P.  24 2/2 100.0 4/6 66.7 1/2 50.0 1 2 3 3 1 0 0 0 17 

7 Tóth, T.  17 1/3 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 2 1 3 5 3 2 1 0 4 

8 *Pumprla, P.  24 6/7 85.7 0/1 0.0 1/2 50.0 2 1 3 2 3 3 5 0 13 

9 *Houska, P.  21 2/4 50.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 6 6 1 2 1 2 1 9 

10 *Carnecký, M.  23 0/1 0.0 2/2 100.0 2/2 100.0 1 0 1 6 2 4 1 0 8 

11 Barton, L.  27 2/2 100.0 2/6 33.3 3/4 75.0 0 2 2 2 1 1 0 0 13 

12 Pospisil, Z.  17 2/2 100.0 1/1 100.0 2/2 100.0 1 2 3 4 1 0 1 0 9 

13 *Benda, P.  24 4/8 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 3 7 10 1 3 5 0 1 9 

20 Bohacik, P.  8 2/3 66.7 1/1 100.0 2/2 100.0 2 2 4 1 1 0 0 1 9 

21 Hruban, V.  5 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 

41 Chan, A.  10 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 

TEAM       0 0 0  0 0 0   

TOTAL 22/36 61.1 11/21 52.4 16/20 80.0 12 25 37 26 17 18 11 3 93 
 

 

 

 

 

 
Name Min 

2P FG 3P FG FT Reb 
As PF TO ST BS Pts 

M/A % M/A % M/A % O D Tot 

4 Yiannas, P.  7 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 

5 *Razis, C.  27 2/7 28.6 1/2 50.0 0/1 0.0 1 2 3 6 1 2 3 0 7 

6 Pilavas, A.  13 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 

7 *Trisokkas, P.  33 4/7 57.1 0/1 0.0 5/8 62.5 1 6 7 1 4 4 0 0 13 

8 Liatsos, A.  0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Sizopoulos, A.  27 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 

10 Palalas, G.  19 2/4 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 0 2 3 3 1 0 5 

11 *Koronides, A.  17 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 

12 Kounas, V.  1 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Koutsoloukas, P.  20 5/7 71.4 0/2 0.0 0/0 0.0 3 1 4 0 2 1 1 0 10 

22 *Kaskiris, C.  19 2/6 33.3 0/0 0.0 1/6 16.7 1 3 4 0 3 3 0 0 5 

25 *Theocharides, G.  17 3/4 75.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 2 2 2 1 0 0 7 

TEAM       0 0 0  0 0 0   

TOTAL 18/40 45.0 2/7 28.6 8/19 42.1 7 14 21 15 17 21 8 0 50 
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4.3. Švýcarsko – ČR 

Termín: 21. 8. 2010 

Místo: Fribourg 

Ubytování a strava: Parc Hôtel 

Hráči (12): Bartoň, Benda, Bohačík, Čarnecký, Chán, Houška, Hruban, Kotas, Pospíšil, 

Pumprla, Slezák, Tóth 

RT (6): Budínský, Hojka, Slowiak, Taylor, Toncar, Šob  

Po jasném vítězství proti Kypru byl tým považován za favorita i ve Švýcarsku, ač domácí tým 

sehrál vyrovnanou bitvu s reprezentací Slovenska a předváděná jednoduchá hra budila 

respekt, ač rotace hráčů nebyla nijak široká… 

REPORT: 

Švýcarsko – Česká Republika 92:99 pp (20:20, 45:47, 67:68, 87:87) 

Body ČR: Benda 25, Slezák 20, Pumprla 17, Bartoň 13, Houška P. 12, Čarnecký a Chán 4, 
Pospíšil a Tóth 2 

Reprezentace mužů ČR dnes měla na programu poslední kvalifikační utkání tohoto léta. Ve 
Fribourgu se postavila domácím Švýcarům, kteří porazili Kypr, ale doma podlehli o šest bodů 
Slovensku. Na týmu trenéra Budínského bylo završit toto léto třetí výhrou. Nakonec se jim to 
podařilo, ale lehké to rozhodně nebylo. Skóre otevřel krásnou individuální akcí Pumprla. 
Následně přidal dvě šestky a trojku. Vogt kontroloval, ale Čarnecký po vypíchnutí na půlce 
hřiště přidává lehký koš. 2:8 a první time-out pro Švýcary. Jenže Švýcaři si začali více věřit a 
nenechali se zastrašit drtivým nástupem. Proměnili poněkud kuriózní koše s faulem a po 

jejich trojce si za stavu 12:13 musel vzít oddechový čas trenér Budínský. Po první čtvrtině byl 
stav spravedlivě 20:20. 

Domácí proměnili první střelu druhé čtvrtiny, která byla za tři body. Na hráčích ČR se začal 
projevovat zbytečný a neopodstatněný respekt k obraně soupeře, kdy hráči zbytečně 
kombinovali, na místo proměnění jasné střely. Toho využil soupeř na druhé straně hřiště a 
v třinácté minutě vedl 30:24. O tři minuty později již bylo srovnáno, ale obrana ČR stále 
nebyla kompaktní. V tu dobu padlo v rychlém sletu několik bodů a oba trenéři nabádali své 
svěřence po koncentraci na obrané polovině. Jako první se probrali hosté a v sedmnácté 
minutě vedli 42:37. Přesto byl jejich náskok v poločase pouze  dvoubodový - 45:47. 

Švýcaři vycítili, že i díky šedesáti procentní úspěšnosti z trojky dnes mají šanci a zakousli se 
do soupeře. Dostali se do pětibodového vedení a získávali převahu pod košem. Hlediště se 
zapojilo do hry a s Čechy to nevypadalo dobře. Během tří minut vyrovnali na 60:60, ale 
jednoduchost hry a agresivita obrany proti Kypru byla stále v nedohlednu. Boj o třetí čtvrtinu 
vyšel lépe domácím - 22:21. Do posledního dějství se vstupovalo za stavu 67:68. 

Obrat zařídil trojkou s faulem Slezák a upravil na 69:72. Ztráta, úmyslný faul a vše je opět 
jinak - 73:72. Pět minut do konce a stav je stále nerozhodný. Švýcaři cítí šanci a burcují 
hlediště. Proti je kapitán našeho výběru Benda a čtyřmi body zařizuje odskok na 77:81. Do 
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konce zbývají čtyři minuty. Prosazuje se znovu výborně hrající Brunner, který dělá obraně 
trenéra Budínského velké vrásky. Do konce utkání je něco málo přes tři minuty a Češi vedou 
83:81. O půl minuty později Brunner proměňuje oba trestné hody. Další nápor místních zaráží 
ziskem Čarnecký. Češi se dostávají minutu do konce zpět na rozdíl čtyř bodů – 83:87. 

Brunner se nemýlí – 85:87. Na druhé straně míjí Bartoň a čtyři vteřiny před koncem dostávají 
Češi dlouhou dvojku z ruky Vogta. Utkání vstupuje do prodloužení stavem 87:87. 

Houška otevírá střelou za dva body skóre nastavení. Oba týmy se snaží, ale nervozita jim 

svazuje ruce. Dvě minuty nepadá koš. Bartoň proměňuje oba trestné hody – 87:91. Brunner 

zpodkoše- 89:71. Houška proměňuje těžkou střelu z dálky – 89:93. Brunner je opět ten kdo 
drží krok – 91:93 a minuta do konce. Češi se nevzdávají čtyřbodového vedení a Bartoň 
zvyšuje na 91:95. Brunner proměňuje pouze jeden trestný hod. Pavel Houška bere na sebe 
opět zodpovědnost, a Švýcaři již nemají šanci – 92:97. Kapitán týmu Benda nakonec 
z trestných hodů symbolicky ukončuje utkání dvěma trestnými hody – 92:99.           

Češi pod vedením trenéra Pavla Budínského svou roli zvládli na výbornou a bez ztráty 
kytičky míří k příštímu létu, kdy je na programu odveta se všemi třemi týmy.        

Pavel Budínský (trenér ČR): „Jsme opravdu rádi, že tuto výhru máme. Bylo to nejtěžší utkání 
a Švýcarsko ukázalo svoji sílu. Podle mě odehráli zatím svůj nejlepší zápas. Chtěli se doma 
ukázat a to se jim podařilo. To utkání bylo fyzicky náročné. Hrálo se nahoru dolu, skóre se 
přelévalo. Měli jsme více fyzických i mentálních sil v prodloužení. Kredit si zaslouží všichni 
hráči, za to že tady nechali zbytky sil po tom dlouhém reprezentačním bloku. Je to konečná 
letos a jsme spokojeni, že příští rok startujeme s bilancí 3:0.“ 

Petr Benda (kapitán ČR): „Švýcaři hráli výborný basket. Potrápili nás, ale my jsme 
neodvedli ten výkon, na který jsme zvyklí. Nechali jsme je rozehrát a pak se s nimi trápili. Je 
pravda, že měli vysoké procento za tři body, ale s tím musíme v každém utkání počítat. 
Největší problémy nám dělali Brunner a Petkovic. Řešení pick-roll dnes také trochu vázlo. To 
byly ty hlavní důvody, že jsme se dostali až do prodloužení.“ 

 

 

 

Switzerland  

 
Czech Republic  

33/58 FG M/A 38/67 
26/44 (59.1%)  2PtFG M/A 29/45 (64.4%)  
7/14 (50.0%)  3PtFG M/A 9/22 (40.9%)  
19/31 (61.3%)  FT M/A 14/15 (93.3%)  
27 (7-20)  Reb (O-D) 28 (6-22)  
20 Ass 18 
14 To 11 
8 St 6 
1 Bs 2 
18 Pf 22 
92 Pts 99 
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Name Min 

2P FG 3P FG FT Reb 
As PF TO ST BS Pts 

M/A % M/A % M/A % O D Tot 

4 *Kazadi, J.  33 2/3 66.7 0/1 0.0 1/2 50.0 2 1 3 4 5 4 0 0 5 

5 Louissaint, S.  0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Molteni, W.  15 1/1 100.0 1/2 50.0 3/4 75.0 1 1 2 0 0 0 2 1 8 

7 *Petkovic, S.  34 4/6 66.7 2/3 66.7 5/6 83.3 0 3 3 7 3 3 0 0 19 

8 *Mafuta, C.  42 4/7 57.1 1/3 33.3 2/2 100.0 0 6 6 1 1 2 2 0 13 

9 Schwaiger, R.  25 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 0 1 2 1 2 1 0 5 

12 Dos Santos, N.  5 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 

15 *Vogt, O.  33 4/11 36.4 2/2 100.0 1/2 50.0 1 2 3 2 3 0 1 0 15 

21 Albrecht, R.  0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 *Brunner, G.  37 10/14 71.4 0/2 0.0 7/15 46.7 1 7 8 4 4 1 2 0 27 

TEAM       0 0 0  0 1 0   

TOTAL 26/44 59.1 7/14 50.0 19/31 61.3 7 20 27 20 18 14 8 1 92 
 

 

 

 

 

 
Name Min 

2P FG 3P FG FT Reb 
As PF TO ST BS Pts 

M/A % M/A % M/A % O D Tot 

5 Kotas, L.  6 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

6 *Slezak, P.  33 2/4 50.0 5/8 62.5 1/1 100.0 1 0 1 3 1 2 1 0 20 

7 Tóth, T.  16 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 4 3 1 1 0 2 

8 *Pumprla, P.  29 2/5 40.0 3/4 75.0 4/4 100.0 0 2 2 3 3 0 0 0 17 

9 Houska, P.  20 6/8 75.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 3 4 1 4 0 0 0 12 

10 *Carnecký, M.  23 1/3 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 1 0 2 2 0 4 

11 Barton, L.  28 4/5 80.0 1/4 25.0 2/2 100.0 1 7 8 2 1 1 0 0 13 

12 *Pospisil, Z.  10 0/2 0.0 0/2 0.0 2/2 100.0 1 0 1 2 4 1 0 0 2 

13 *Benda, P.  38 11/14 78.6 0/0 0.0 3/4 75.0 1 6 7 1 2 2 2 1 25 

20 Bohacik, P.  12 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 

21 Hruban, V.  0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 Chan, A.  11 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 1 0 0 1 4 

TEAM       0 0 0  0 0 0   

TOTAL 29/45 64.4 9/22 40.9 14/15 93.3 6 22 28 18 22 11 6 2 99 
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5. Hodnocení herního výkonu RD ČR 

Pavel Budínský: 

Jak jsem již předeslal, vzhledem ke krátké fázi přípravy jsme museli vsadit na herní kvalitu 

všech pozvaných hráčů, přičemž jsme se zároveň snažili vnutit  týmu naši filosofii, která se 

skládala z několika zásadních bodů:  

· hrát po celých 40 minut tempo up basketbal, s udržením vysoké intenzity a agresivity 

ve všech činnostech 

· zapojit do rotace co největší počet hráčů 

·  hrát aktivním a nátlakovým způsobem - hlavně na obranné polovině hřiště 

·  neprohrávat osobní souboje, ale naopak v nich dominovat 

·  vyvarovat se mentálních chyb a udržet emociální disciplínu 

·  hrát s velkou mírou sebevědomí a koncentrací 

·  upřednostnit zájmy týmové  nad zájmy osobními. 

 Stavebním kamenem naší hry byla velmi dobrá kondice, kterou jsme se snažili rozvíjet na 

prvním VT v Liberci (80% tréninku), z které jsme vycházeli především na obranné polovině, 

kde jsme se snažili hrát vytaženou osobní obranu s nátlakovým pojetím a také jsme této 

přednosti využívali v přechodové útočné fázi (transition offense). Rychlý protiútok jsme díky 

zapojení vesměs všech hráčů do rotace hráli i ve 4.Q, zatímco soupeři už neměli dostatek sil 

díky užší rotaci. V obranné fázi jsme bránili rozehrávače soupeře po celém hřišti s cílem ztížit 

organizaci hry a zpomalit přechod na útočnou polovinu. Ostatní hráči se snažili hrát neustále 

obranu mezi hráčem a míčem (denial def.). Další aspekty hry jako výpomoc hráčů ze slabé 

strany, rotace a obranný doskok apod. jsme řešili v taktických přípravách na jednotlivá utkání 

nebo jsme je zařazovali do TJ epizodně formou drilu, neboť jsme na ně neměli dostatek 

času. 

 Clony na míč jsme řešili 4 způsoby (zdvojení, předskok, přebrání a pasivnější kontrolou - 

contain nebo flate hedge). Zároveň jsme věřili silným instinktům a dostatečně správným 

návykům z klubů, které jsme pouze korigovali.  V útoku jsme se chtěli spolehnout na 

přechodovou fázi transition offense (jak primární, tak i sekundární) a v postupném útoku 

jsme měli 5 útočných systémů, které byly postaveny tak, aby jakýkoli hráč na libovolném 

postu mohl zakončovat, neboť jsme neměli výraznou individualitu. Díky této skutečnosti se 

do skórování zapojilo vícero hráčů, čímž jsme se stali hůře čitelnými pro soupeře. Přesto 

bych rád vyzdvihl přirozené lídry týmu - hráče, kteří snesou přísné měřítko a kteří mají 

parametry pro evropský basketbal: P.Benda, P.Houška, P.Pumprla, P.Slezák a L.Bartoň.  

Ostatní hráči odváděli velmi dobré výkony v souladu s jejich rolemi. 

Rovněž se domnívám, že důležitou součástí naších výsledků byl i velmi dobrý tréninkový 

proces díky přístupu hráčů a pestrosti tréninkových jednotek, které byly vedeny 

v dynamickém duchu, mnohdy různými členy RT.  
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Šob Michal 

PR manažer, vedoucí družstva. Komunikace s médii, kooperace s manažerem týmu, 

spolupráce při sestřihu videa. 

Toncar Petr 

Fyzioterapeut, masér. Řízení regenerace a organizace rehabilitace ve spolupráci s lékařem, 
zajištění pitného režimu, částečně funkce kustoda a kondičního trenéra 

Sinkule Miroslav  

Lékař družstva. Externí spolupracovník, řešení zdravotních problémů, úzká spolupráce 
s fyzioterapeutem. 

Závěr: 

Pavel Budínský: 

Realizační tým pracoval na základě předem určených rolí velmi spolehlivě a nemám k němu 
zásadní výhrady. 

 

7. Vybavení, podmínky 

Hodnocení výbavy 

- Díky spolupráci s týmem U20 byly využity některé části výbavy (balanční plochy). 

- Obuv značky NIKE se jeví jako vyhovující po všech stránkách. Objednání i dodávka 

byla bez větších problémů, ovšem následné změny byly díky krátkosti přípravy 

komplikované a v poměru k celkové době trvání přípravy zdlouhavé. 

- Oblečení pro hráče a RT muselo být vybíráno z velmi omezeného počtu možností. Po 

stránce designové i materiálové postrádají výrobky značky ALEA pro národní 

družstvo (družstva) jakoukoli exkluzivitu. Jednání se společností působí spíše 

dojmem „tohle nám tu zbylo“. Výběr velikostí je velmi omezen. V případě doobjednání 

či změny velikostí jsou velmi omezené možnosti v případě některého zboží…  

Podmínky 

Podmínky všech prostředí, kde se reprezentační tým pohyboval (myšleno v režii  

ČBF), splňovali přísná měřítka a vyhovovaly drtivé většině potřeb národního družstva. 
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8. Poznatky, výstupy, doporučení 

Doporučení v oblasti výbavy 

- Poptávka více společností na komplexní vybavení reprezentačních družstev 

- Zvážení rozdělení jednotlivých družstev a jejich výbavy – decentralizace výběru 

společnosti na jednotlivá družstva – poptávka více společností na jednotlivé týmy 

- Směřování výbavy směrem k určité exkluzivitě – možnost využití pro všechny výběry 

- Objednání více kusů s naddimenzovanými počty u jednotlivých velikostí pro možnost 

výběru – následné navrácení nepoužitých, případně využití pro promo účely 

 

Doporučení v oblasti komunikace s hráči 

- Udržovat kontakt s hráči v zahraničních soutěžích (trenéři, manažeři, ČBF, …) 

- Shromažďování statistických údajů a dalších informací o působení „krajánků“ 

 

Doporučení v oblasti cílů reprezentace ČR 

- Vítězství ve skupině C, divize B kvalifikace o ME 2011 

- Postup na ME 2013 

- Pravidelná účast na vrcholných evropských akcích 

 

9. Závěr 

Herní systém formou pouhých 3 utkání za léto nebyl obecně považován za šťastný a podle 

názoru RT velkou měrou přispěl k některým neúčastem hráčů. Navíc spojení plánovaného 

zrušení dělení na divize A a B znamenalo do určité míry znevážení soutěže. Z pohledu RT 

však právě toto dvouleté období skýtá ideální příležitost pro formování hráčského kádru, ale 

také organizaci práce jednotlivých elementů reprezentačního výběru.   


