
   Zpráva z ME kadetek „89“  
 
 
1.  Místo :  Polsko – Poznaň 
     Termín :             22. – 31.7.2005   
 
Družstvo České republiky se zúčastnilo v tomto složení: 
Realizační tým:  Latík Zdeněk 
     Čadková Ivana 
     Vondřička Miroslav 
     Mareček Karel 
Hráčky:  Bartoňová Kateřina   (Sokol Hradec Králové) 
   Tomanová Kristýna   (Strakonice) 
   Kolářová Kateřina     (Tábor) 
   Elhotová Kateřina      (Basket Slovanka-Praha) 
   Ovsíková Andrea       (Strakonice) 
   Koubová Petra           (Basket Slovanka-Praha) 
   Novotná Kateřina      (Sparta Praha) 
   Aubrechtová Eva       (Most) 
   Stehlíková Jana          (Karlovy Vary) 
   Lukešová Petra          (Strakonice) 
   Pochobradská Klára  (Sokol Hradec Králové) 
   Stupňánková Hana    (Olomouc) 
 
Účast a současně umístění jednotlivých družstev: 

1. Španělsko 
2. Francie 
3. Polsko 
4. Turecko 
5. Rusko 
6. Ukrajina 
7. Česká republika 
8.       Srbsko a Černá Hora 
9.       Litva 
10.       Chorvatsko 
11.       Maďarsko 
12.       Bělorusko 
13.       Řecko 
14.       Belgie 
15.       Itálie 
16.       Bulharsko 

 
 
2.  Přehled všech výsledků a umístění ve skupinách 
Základní skupiny: 
A   B   C   D 
Španělsko  Bělorusko  Rusko   Srbsko a Černá Hora 
Polsko   Maďarsko  Bulharsko  Chorvatsko 
Belgie   Ukrajina  Řecko   Litva 
Itálie   Česká republika Turecko  Francie 



Skupina A     Pořadí:       
Španělsko-Itálie  83:33  1. Španělsko  3/0     226/113     6 
Polsko-Belgie   66:46  2. Polsko  2/1     180/166     5 
Belgie-Španělsko  32:74  3. Itálie  ½       149/208     4 
Itálie-Polsko   51:66  4. Belgie  0/3     137/205     3 
Belgie-Itálie   59:65 
Polsko-Španělsko  48:69 
 
Skupina B     Pořadí:       
Bělorusko-Česko  61:71  1. Česko  3/0     216/162     6 
Maďarsko-Ukrajina  59:86  2. Ukrajina  ½       218/205     4 
Česko-Maďarsko  74:41  3. Bělorusko  ½       187/200     4 
Ukrajina-Bělorusko  71:75  4. Maďarsko  ½       158/211     4 
Bělorusko-Maďarsko  51:58 
Ukrajina-Česko  61:71 
 
Skupina C     Pořadí:       
Rusko-Turecko  82:60  1. Rusko  3/0     235/133     6 
Bulharsko-Řecko  56:52  2. Turecko  2/1     216/154     5 
Turecko-Bulharsko  87:46  3. Bulharsko  ½       153/215     4 
Řecko-Rusko   22:77  4. Řecko  0/3     100/202     3 
Rusko-Bulharsko  76:51 
Řecko-Turecko  26:69 
 
Skupina D     Pořadí:       
Srbsko-Francie  75:63  1. Srbsko  3/0     239/170     6 
Chorvatsko-Litva  80:70  2. Francie  2/1     228/184     5 
Litva-Srbsko   54:89  3. Chorvatsko  ½       184/227     4 
Francie-Chorvatsko  82:51  4. Litva  0/2     182/252     3 
Srbsko-Chorvatsko  75:53 
Litva-Francie   58:83 
 
Čtvrtfinále     Skupina o pořadí od 9.místa 
E   F   G   H 
Rusko   Česko   Litva   Chorvatsko 
Francie  Polsko   Maďarsko  Bělorusko 
Španělsko  Srbsko   Bulharsko  Řecko 
Ukrajina  Turecko  Itálie   Belgie 
 
Skupina E     Pořadí:       
Španělsko-Francie  64:69  1. Španělsko       2/1     226/186     5 
Ukrajina-Rusko  47:84  2. Francie  2/1     217/191     5 
Francie-Rusko   74:76  3. Rusko  2/1     226/206     5 
Španělsko-Ukrajina  77:51  4. Ukrajina  0/3     149/235     3 
Ukrajina-Francie  51:74 
Rusko-Španělsko  66:85 
 
Skupina F     Pořadí:       
Polsko-Srbsko   63:59  1. Polsko  2/1     192/174     5 
Česko-Turecko  80:73  2. Turecko  2/1     192/189     5 



Srbsko-Turecko  58:63  3. Česko  2/1     201/202     5 
Polsko-Česko   78:59  4. Srbsko  0/3     168/188     3 
Česko-Srbsko   62:51 
Turecko-Polsko  56:51 
 
Skupina G     Pořadí:       
Itálie-Litva   57:72  1. Litva  3/0     202/166     6 
Maďarsko-Bulharsko  85:69  2. Maďarsko  2/1     209/192     5 
Litva-Bulharsko  60:53  3. Itálie  ½       174/195     4 
Itálie-Maďarsko  53:68  4. Bulharsko  0/3     177/209     3 
Maďarsko-Litva  56:70 
Bulharsko-Itálie  55:64 
 
Skupina H     Pořadí:       
Belgie-Chorvatsko  48:84  1. Chorvatsko  3/0     251/169     6 
Bělorusko-Řecko  70:68  2. Bělorusko  2/1     208/228     5 
Chorvatsko-Řecko  74:55  3. Řecko  ½       194/201     4 
Belgie-Bělorusko  67:72  4. Belgie  0/3     172/227     3 
Bělorusko-Chorvatsko 66:93 
Řecko-Belgie   71:57 
 

1.– 4. místo 
Španělsko-Turecko  51:49 
Francie-Polsko  77:68 
 
     5. – 8. místo 
Rusko-Srbsko   62:52 
Ukrajina-Česko  73:53 
 
     9. –12. místo 
Litva-Bělorusko  77:57 
Maďarsko-Chorvatsko 42:60 
 
     13. –16. místo 
Itálie-Belgie   46:58 
Bulharsko-Řecko  43:50 
 

1. – 2. místo 
Španělsko-Francie  74:65 

 
3. – 4. místo 

Turecko-Polsko  55:60 
 
     5. – 6. místo   
Rusko-Ukrajina  78:56 
 
     7. – 8. místo  
Srbsko-Česko   55:60 
 
 



     9. – 10. místo 
Litva-Chorvatsko  74:49 
 
     11.-12. místo 
Bělorusko-Maďarsko  62:82 
 
     13.-14. místo 
Belgie-Řecko   47:63 
 
     15.-16. místo 
Itálie-Bulharsko  76:70 
 
 
3. Statistické ukazatele RD ČR a jednotlivých hráček        
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ČR – Srbsko 

 
 
 
Statistika jednotlivých hráček 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Zhodnocení herního výkonu zúčastněných družstev     
 
 Bělorusko  - družstvo hraje organizovaný basketbal založený na 
rozehrávačkách Malashkova a Valko. V obraně střídají osobní obranu se zónovou v postavení 
3-2. 
 
 Maďarsko - hrálo organizovaný postupný útok založený na clonách bez míče 
a útočném doskakování. V obraně osobní obrana od poloviny hřiště se snahou o zdvojení. Bez 
výrazných individualit. 
 
 Ukrajina - nejlépe sestavené družstvo do budoucna. Hrálo pomalý 
basketbal s minimálním počtem ztrát a velice dobrou tříbodovou střelbou rozehrávačky 
Lysyuk, velmi pohyblivá a sebevědomá. Hra byla založena na spolupráci tří hráček – Lysyuk, 
Bovykina (křídelní útočnice 189cm) a Prystupa (pivot 205cm). Obrana zónová v postavení  
3-2. 
 
 Turecko - hrálo rychlý velmi pohyblivý basketbal založený na hře 
rozehrávačky Dumlu (výborné ovládání a vedení míče) a křídelních útočnic Gumusay a 
Yapar. V obraně velmi důrazné družstvo-osobní presink po celém hřišti se zdvojováním. 
 
 Polsko  - kondičně nejlépe připravené družstvo. Hráčky se úspěšně 
prosazovaly při hře 1-1. Hra byla založena na rozehrávačce Idczak, velmi sebevědomá, 
vynikající přihrávka a křídelnici Skobel. 
 
 Srbsko - v obraně velmi důrazné družstvo, osobní obrana se zdvojováním 
a zónovým presinkem v postavení 2-2-1, v útoku byla hra založena na spolupráci tří hráček 
Bogicevic (rozehrávka-181cm), Petrovic (křídlo-187cm) a Milovanovic (křídlo-pivot-189cm), 
většinou se prosazovaly hrou 1-1 a při výpomoci shozem na volnou hráčku, velmi pohyblivé a 
sebevědomé. 
 
5. Zhodnocení herního výkonu RD ČR 
 
Sedmé místo nutno považovat za úspěch. Tradice českého dívčího basketbalu pamatuje lepší 
konečná umístění, ale v současných možnostech týmu je sedmé místo nečekaně dobré. Výkon 
týmu jako celku byl příkladný. To potvrzuje i skutečnost, že konečné umístění mohlo být i 
lepší, neboť se nepostoupilo mezi nejlepší čtyři týmy jen pro nepříznivé skóre se stejným 
počtem výher. Z osmi odehraných zápasů se prohrály jen dva ( Polsko a Ukrajina, která navíc 
byla poražena v základní skupině ). 
Samotné složení týmu – jen jedna podkošová hráčka nad 190cm, která z různých důvodů 
prakticky nehrála po celou sezónu, další čtyři od 180 do 187cm sice hrály, ale pouze jedna 
pravidelně nastupovala v EL starších dorostenek – hovoří ve prospěch prakticky všech 
soupeřů. Tím byla celá hra ochuzena o možnost využití podkošových hráček. Kvalitní byla 
křídla, ale při jejich střeleckých výpadcích, v tomto věku možném, byla pro útok hra týmu 
složitá. Dvě hráčky na místě rozehrávaček odvedly své, ale jedna neměla odvahu ke střelbě a 
druhá se dopouštěla příliš mnoha ztrát. Z toho vyplývá, že úspěchu se mohlo dosáhnout jen 
díky výborné týmové obraně, která dokázala překlenout všechny nedostatky, které tým již ve 
svém základním složení měl. Jiné složení pro nedostatek dalších hráček nebylo možné. 
Velkým kladem byla nezměrná bojovnost a vůle po výhře. To dokazuje, že ve většině případů 
se rozhodovalo o výsledku v samotném závěru, často po nepříznivém průběhu v náš prospěch, 
jednou v prodloužení. 



Obrana 
V přípravě byla obraně věnována velká pozornost. Pro nedostatky ( taktické zkušenosti ) 
podkošových hráček jsme upustili od nácviku zónové obrany a věnovali jsme se pouze osobní 
obraně. Hlavně odstupování ze slabé strany a výpomoc na silné straně, výpomoc křídel na 
pivota při hře zády ke koši a obrannému doskakování. 
Útok 
V útoku se nám dařilo hrát rychlý protiútok po úspěšném obranném doskakování, po šestkách 
soupeře i po koši. V postupném protiútoku jsme se zaměřili na pomoc při uvolnění křídel pro 
střelbu a vyklizení prostoru pro hru křídel 1-1. Pivotům se dařilo útočné doskakování. 
 
Nedostatky: 

- obecná síla (posilování – v klubech se neprovádí) 
- především včasnost a zejména tvrdost přihrávky 
- sortiment přihrávek 
- přihrávka na pivota 
- hra podkošových hráček (uvolnění pro míč, úniky, orientace a přehled) 
- útočné doskakování (snaha jít za míčem) 
- nedokonalé provádění clon 
- vyhrannost a tím větší sebevědomí  a méně ztrát 
- vědomě rychlejší přechod do útoku (i postupného) 

 
 Základní skupina 
 
 ČR – Bělorusko  71:61 (14:17, 20:17, 13:12, 24:15) 
Základní sestava Aubrechtová, Lukešová, Tomanová, Elhotová, Kolářová začala velmi dobře 
a vedla 5:0. Několik zkažených přihrávek však soupeř využil a vyrovnal. Další serie 
zkažených přihrávek při celoplošném presinku soupeře zcela otočila skóre na hrozivý rozdíl 9 
bodů! Až trojkami (Bartoňová, Elhotová, Ovsíková) se podařilo v první části prohrávat jen o 
3 body. Ve druhé části měl tým ČR mírný náskok, díky odvaze projít driblinkem (Tomanová) 
presinkovou obranu, ale závěrečná trojka srovnala do poločasu skóre. Ve třetí části měla ČR 
stále mírný náskok (2-3 body), ale nedůrazem v obraně soupeř třemi trojkami držel otevřenou 
hru. Poslední část byla z naší strany nejlepší díky výborné obraně, jejíž úsilí se vystupňovalo 
v závěrečných minutách (10:0) a to rozhodlo o výhře. 
Výborný výkon podala Pochobradská Klára – žádný míč pro ni nebyl ztracen a z útočných 
doskoků (10) dávala důležité body. V klíčových momentech se osvědčila střelecká potence 
Elhotové a Kolářové a bojovnost Ovsíkové. 
Body: Elhotová 17,  Pochobradská 16, Kolářová 12, Lukešová 8, Ovsíková 7, Bartoňová a 
Aubrechtová 5, Koubová 1. 
 
 ČR – Maďarsko  74:41  (21:6, 15:11, 18:9, 20:15) 
Tým nastoupil v základní sestavě Aubrechtová, Pochobradská, Elhotová, Ovsíková, Kolářová. 
Od začátku se pustil do útoku střelbou Kolářové a Ovsíkové. Úspěšnost střelby posílil tým 
výbornou obranou, která nutila soupeře k chybám. Tento skvělý nástup potvrzuje skóre 
v první části. Ve druhé části bylo hlavním cílem udržet náskok. Nástup do třetí v úvodních 
minutách byl poznamenán nepřesnostmi, ale po oddechovém čase se tým dostal do svého 
tempa a náskok znovu narůstal. Závěrečná část byla využita k možnosti startu všech hráček. O 
utkání rozhodla především dobrá obrana, ale tentokrát také úspěšná střelecká odvaha 
v začátku zápasu. Tým byl vysoce aktivní a dřel po celé utkání. Střelecky nad průměr vynikly 
Kolářová (21/3) a Ovsíková (16/2 a 10 doskočených míčů), Elhotová si držela svůj standart 
(12/2), zlepšila se Lukešová (13). 



Body: Kolářová 21, Ovsíková 16, Lukešová 13, Elhotová 12, Novotná 4, Pochobradská 3, 
Bartoňová 3, Stupňánková 2. 
 
 ČR – Ukrajina  71:61  (11:22, 15:6, 17:24, 28:9) 
Poslední utkání rozhodovalo, z kterého místa půjdou týmy mezi nejlepších osm týmů. Tým 
Ukrajiny měl výraznou výškovou převahu ( Prystupa 205cm, křídlo Bovykina 189cm a 
dalších 7 hráček přes 180cm) a v předchozích zápasech udivoval vynikajícím procentem 
trojek. 
Základní sestava Aubrechtová, Stehlíková, Elhotová, Kolářová, Ovsíková se na začátku 
zápasu držela, ale chybami v obraně podkošových hráček vedl soupeř po první části rozdílem 
11 bodů. Do druhé části se nastoupilo s osobním presinkem po celém hřišti s častým střídáním 
všech hráček a to přineslo zvrat a do poločasu byl náskok soupeře jen dvoubodový. Ve třetí 
části se v obraně presovalo dál, ale v určitých momentech při přechodu pod vlastní koš se 
nedokázaly hráčky rychleji orientovat a trojkové pokusy soupeře vynesly znovu náskok 9 
bodů. V poslední části tým vystupňoval ještě tlak v obraně, přecházel do protiútoků a podařilo 
se překonat zónovou obranu vynikající střelbou Elhotové ( v závěru pět trojek a 8 bodů, 10 
doskočených míčů). Tým vyhrál díky zvolené taktice s presinkem, dokázal zcela odříznout 
hru rozehrávaček, jedině vysoké křídlo Bovykina (dala 35 bodů) bylo nebezpečné (v závěru ji 
dobře bránila Lukešová). Také vyšel tah se zařazením dosud nehrající naší nejvyšší 
Stehlíkové (dala 8 bodů a doskočila 10 míčů). Soupeř byl doslova uštván a Elhotová 
korunovala kolektivní výkon střelbou. 
Body: Elhotová 32, Kolářová 11, Stehlíková 8, Bartoňová 6, Ovsíková a Lukešová 5, 
Pochobradská 4. 
 
 
 Čtvrtfinále 
 
 ČR – Turecko   80:73  (14:22, 24:13,11:20, 20:14, prodl. 11:4) 
Další vybojovaná výhra dílem obrany celého týmu. Základní sestava Pochobradská, 
Lukešová, Bartoňová, Kolářová, Elhotová držela vyrovnané skóre v prvních minutách, ale 
soupeř třemi trojkami odskočil na devítibodový rozdíl. Ve druhé části se podařilo díky 
zlepšené obraně s důrazem na střelkyni z dálky (Gumusay 25bodů) náskok soupeře vymazat. 
Třetí část patřila hostům, vyrovnali a získali náskok 6 bodů. V poslední části se výbornou 
obranou dokázalo 3minuty před koncem otočit skóre v náš prospěch, ale soupeř využil našich 
chyb a v závěru se těžko ubránila remíza. Prodloužení bylo koncertem obrany a vůle, které 
koši korunovala Elhotová  za přispění Tomanové a Kolářové. Hrála se osobní obrana 
s odstupováním, soupeř osobní obranu střídal s presinkem se snahou o zdvojování ve střední 
části hřiště. Až na chyby pramenící z nevyhrannosti se s tím tým vyrovnal. Dokázala se 
ubránit i zatím nejlepší střelkyně mistrovství z podkoše  (Dumlu). 
Body: Elhotová 23, Kolářová 13, Pochobradská 10, Lukešová 9, Koubová 7, Tomanová a 
Ovsíková 6, Stehlíková 5, Bartoňová 1 
 
 ČR – Polsko   59:78  (11:18, 17:28, 12:14, 19:18) 
Základní sestava Pochobradská, Lukešová, Bartoňová, Elhotová, Kolářová začala odvážně se 
střelbou, která nebyla úspěšná jako v minulých zápasech. Chybovalo se v obraně, ale nástup 
do druhé části v prvních dvou minutách naznačil, že by se nepříznivý vývoj mohl otočit. 
Nekolektivní obrana však umožnila soupeři dát 28 bodů za druhou část a to rozhodlo o 
zápasu. Na začátku třetí čtvrtiny se znovu naznačila možnost zlepšení, po snížení na 14bodů 
se soupeři podařilo dát laciný koš a tím se znovu upadlo do chyb (špatná týmová obrana, 
ukvapená střelba, pomalý návrat do obrany). 



Body: Bartoňová 12, Kolářová 10, Ovsíková 8, Lukešová 7, Pochobradská 6, po 4bodech 
Koubová, Stupňánková, Elhotová, Novotná 
 
 ČR – Srbsko a Černá Hora 62:51  (15:18, 13:17, 11:12, 23:4) 
Základní sestava Pochobradská, Lukešová, Bartoňová, Elhotová, Kolářová nezačala dobře 
(nejistý driblink, špatné přihrávky, slabá bojovnost a pomalá práce nohou v obraně), až její 
závěr přinesl snížení náskoku soupeře. Navíc Elhotová a Lukešová měly rychle 4 osobní 
chyby a obě nastoupily až ve čtvrté části. Na místo pivota nastoupila Aubrechtová (pro 
zranění kolene nehrála 3 zápasy), která byla velmi platná v obraně. V průběhu zápasu střídala 
Ovsíková, Tomanová a Stupňánková. Závěrečná část byla zahájena s náskokem soupeře (9 
bodů) , ale znovu se projevila vůle a kondice týmu, zvýšila se odvaha k pronikání pod koš 
(Ovsíková), zlepšil se obranný doskok a současně s tím i rychlý protiútok, hráčky si začaly 
věřit, střelecky se chytila Kolářová a tým dosáhl další výhry, kterou vybojoval v poslední 
části. 
Body: Kolářová 22, Pochobradská 12, Ovsíková 11, Elhotová 7, Lukešová 4, po 2 bodech 
Tomanová, Aubrechtová, Bartoňová 
 
 
 5.-8.místo 
 
 ČR – Ukrajina  73:53  (10:14, 25:7, 20:17,18:15) 
Nepodařilo se opakovat výkon z prvního zápasu. Základní pětka v první části začala slibně, i 
když vedení mohlo být výraznější. Hráčky se postupně přizpůsobily pomalému tempu 
soupeřek, a to silnějším a vyšším hráčkám umožnilo využít své schopnosti. Katastrofický 
výkon ve druhé části (-18) rozhodl. Hráčky nenacházely dostatek sil a zejména odvahy 
k pronikání pod koš a také k rychlejší hře, která přinesla výhru v prvním utkání. Z pole se 
nedařila střelba a prohra se za daných okolností nedala odvrátit. Ukázalo se také jakým 
nedostatkem je hra podkošových hráček (výškou i dovednostmi), takže naše hra bez rychlého 
protiútoku byla omezena. Nastoupila sestava – Pochobradská, Lukešová, Bartoňová, Elhotová 
a Kolářová. Postupně střídaly kromě Novotné všechny hráčky. Snaha týmu působila proti 
prvním zápasům unaveným dojmem. 
Body: Ovsíková 17, Stupňánková 8, Stehlíková a Elhotová 6, Lukešová 5, Pochobradská 4, 
Koubová 3, Tomanová 2, Bartoňová a Kolářová 1 
 
 

 7.-8.místo 
 
ČR – Srbsko a Černá Hora 60:55  (5:18, 13:6, 25:15, 17:16) 

Základní sestava Lukešová, Pochobradská, Bartoňová, Elhotová a Kolářová začala hrát dobře, 
ale s ukvapenou a nepřipravenou střelbou s katastrofální úspěšností, 5 bodů to dokresluje. Ve 
druhé části se podařilo snížit na rozdíl 6 bodů, díky obětavosti všech hráček v obraně. Obrana 
umožnila protiútoky a tým se dostal ze střeleckého útlumu. Vyhrála se třetí část a to se 
ukázalo rozhodující. V poslední části ještě Srbky dokázaly snížit, ale snaha týmu byla větší. 
Postupně se zapojila Aubrechtová, Stupňánková, Koubová, Tomanová a zejména Ovsíková, 
která znovu prokázala odvahu v pronikání pod koš. 
Body: Elhotová 17, Lukešová 10, Bartoňová 9, Koubová a Ovsíková 8, Stupňánková 4, 
Kolářová a Pochobradská 2 
 
 
 



6. Zhodnocení práce RT 
 
Práce RT byla perfektní v průběhu celé přípravy  i na ME.  
 
 
7. Poznatky, návrhy, doporučení pro další práci   
 

- ukázalo se, že týmu výrazně prospěla možnost celoroční přípravy, neboť na 
začátku byl tým značně nesourodý 

- velmi užitečné pro rozvoj týmu byly přípravné turnaje (2xSlovensko, Francie)a 
přípravné zápasy-celkem 15 zápasů   

- myslím, že by prospělo vytvořit koncepci pro jednotlivé DR ( U16, U18, U20), 
aby byla návaznost v prováděných činnostech, hlavně v obraně 

- vytvořit posilovací program už pro mladší dorostenky a předat na kluby  
 
  
 
Závěr:  chci vyslovit poděkování ČBF za vytvoření kvalitních podmínek pro přípravu 
družstva. Dostatečný počet VT a umožnění zahraničního styku byly základem ke konečnému 
výsledku. Děkuji celému realizačnímu týmu a klubovým trenérům, kteří bez problémů 
uvolňovali hráčky na VT a turnaje. 
 
         Ivana Čadková 
 
Praha 15.8.2005       
 
                      
 
 


