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Hodnocení účasti reprezentačního družstva mužů na ME ve Španělsku 
3.9. – 16.9. 2007 

 
 
1. Účast ve skupině C – Palma de Mallorca 3. – 5.9.2007 
 
 Složení skupiny a konečné pořadí 
 
 1. Litva 
 2. Německo 
 3. Turecko 
 4. Česká republika 
 
 Výsledky ve skupině 
 
 Česká republika – Německo 78 : 83 po prodloužení 
 Česká republika – Litva  75 : 95 
 Česká republika – Turecko 72 : 80 
  
 
2. Hodnocení utkání 
 
 Německo 
 Pro český basketbal výborný výsledek, také hra dávala naději ke splnění hlavního cíle –  
 postup ze skupiny. Později se však ukázalo, že nás toto utkání poznamenalo po psychické i  
 kondiční stránce. Tento výkon jsme již nebyli schopni opakovat a naše hra měla sestupnou  
 tendenci. V utkání nám dělalo největší problém P. a. roll Nowizký – Demirel, od kterých  
 jsme dohromady inkasovali 63 bodů! 
 
 Litva 
 Skvělé družstvo s výbornými hráči na všech postech. Od začátku jsme měli obrovský  
 respekt. Až druhý poločas jsme hráli vyrovnanou partii, která nás stála hodně sil. Naskýtá  
 se otázka, jestli šetřit síly základních hráčů a potupně prohrát, nebo hrát se vztyčenou  
 hlavou a hrát solidní utkání s jedním z hlavních favoritů ME. 
 
 Turecko 
 Bylo jasné, že o postupu se rozhodne v přímém souboji s Tureckem, které přes skvěle  

sestavené družstvo nepůsobilo vůbec kolektivně. Jako pořadatelé příštího MS museli být 
pod daleko větším tlakem než naše družstvo. Bohužel v tomto utkání se ukázala slabá 
mentální odolnost našich hráčů. Již před utkáním hráči působili velice sklesle. Přes 
všechnu snahu se hráče nepodařilo vyburcovat. Hráči nezachytili začátek utkání (2 : 15) a 
přes snahu, která se nedá upřít, hráli bez patřičného nasazení. Střelecky se vůbec nedařilo 
oporám, zejména J. Welschovi. Kvalita a zkušenost prostě rozhodla v tomto rozhodujícím 
utkání. 
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3. Statistické údaje 
 

2P FG 3P FG FT Reb 
Name G Min 

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

AS PF TO ST BS Pts Avg 

Barton, L. 3 105 6/19 31.6 9/18 50.0 10/12 83.3 6 16 22 10 3 5 3 3 49 16.3 

Welsch, J. 3 92 11/23 47.8 4/14 28.6 11/21 52.4 1 8 9 10 11 10 7 0 45 15.0 

Benda, P. 3 94 18/30 60.0 0/4 0.0 3/3 100.0 6 10 16 0 14 8 1 2 39 13.0 

Vrubl, S. 2 17 3/4 75.0 1/2 50.0 4/4 100.0 1 3 4 1 4 2 0 0 13 6.5 

Kraus, L. 2 15 0/3 0.0 4/6 66.7 0/0 0.0 2 1 3 1 2 1 0 0 12 6.0 

Whitfield, M. 3 76 6/9 66.7 1/10 10.0 3/4 75.0 0 8 8 12 10 4 5 0 18 6.0 

Houška, J. 3 53 7/14 50.0 0/2 0.0 3/4 75.0 4 6 10 1 6 3 1 0 17 5.7 

Necas, R. 3 50 4/10 40.0 0/4 0.0 7/12 58.3 5 4 9 2 10 1 3 0 15 5.0 

Starosta, O. 2 19 3/9 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 3 0 0 0 6 3.0 

Sokolovsky, L. 3 62 0/9 0.0 1/5 20.0 6/6 100.0 1 5 6 2 10 3 1 1 9 3.0 

Benes, P. 3 35 1/2 50.0 0/5 0.0 0/0 0.0 1 2 3 4 5 1 3 0 2 0.7 

Kremen, M. 2 6 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

TEAM         6 3 9  0 0 0    

TOTAL 3  59/132 44.7 20/72 27.8 47/66 71.2 33 69 102 43 78 38 24 6 225  

AVERAGE   20/44  7/24  16/22  11 23 34 14 26 13 8 2 75  

 
 
4. Zhodnocení herního výkonu RD ČR 
  
 Již v přípravě jsme hráli výborná utkání se špičkovými družstvy v Evropě (Rusko, 
Francie, Španělsko), ale nikdy jsme je nedotáhli do vítězného konce. Vždy rozhodla širší 
kvalita hráčů soupeře a daleko větší zkušenosti z těžkých utkání (NBA, Euroliga, ULEB atd.). 
Tato realita se plně projevila v utkáních naší skupiny na ME. Odborníci tvrdili, že jsme 
zanechali velmi dobrý dojem, ovšem doplatili jsme na velmi úzký kádr. 
 

Náš záměr z hlediska herního výkonu 
 

Obrana 
- vyvíjet maximální tlak na hráče s míčem, ale obzvlášť na hráče bez míče v osobní obraně, 
- při přechodu do zónové obrany začínat již vyvíjet tlak na útočné polovině soupeře, 
- řešení P. a. r. u postranní čáry tzv. „lajna“ zdvojení hráče s míčem a dorotování ostatních 

hráčů, 
- P. a.r. uprostřed – předskočení pivota případně kontrolní pozice nebo přebrání. 
 

Útok 
- měl být založen na dobrém obranném doskakování s rychlým přechodem do útoku a  
 zakončením převahovou situací, využitím každé dobré střelecké pozice, případně  
 poloprotiútokem SB s několika variantami zakončení. 

Útočné systémy založené zejména na P. a. r. a pohybu pivotů tzv. „Zip“ s několika 
variantami zakončení,schopnostech hráčů přečíst obranu a improvizovat. 

 Proti zónové obraně tři varianty systémů. 
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5. Postřehy z herního výkonu soupeřů 
  
 a) Hráči  
  - všichni jsou velmi dobří silově, kondičně i mentálně. Individuální schopnosti jsou 

samozřejmostí. Ovšem co udivuje je individuální připravenost pivotů 210 cm a více. 
Jsou výborní v obraně, bez problémů ubrání rozehrávače, všichni umějí střílet „za tři 
body“, výborný přechod do útoku, blokování v obraně je samozřejmostí. 

 
 b) Obrana 
  - maximální tlak v obraně (základní filosofie je: nemusíme získat míč, ale donutit      
         soupeře v časové tísni zakončovat těžkou střelbou). 
  - tvrdost v obraně se mění až v brutálnost, 
  - vzhledem ke schopnostem a výškovému průměru hráči maximálně využívají  
    přebírání, 
  - za cenu faulů nedostat laciný koš, 
  - přeběhnutí hráče ze slabé strany nemůže projít bez tvrdého kontaktu tělem. 
 
 c) Útok 
  - za každou cenu rychlý přechod do útoku, 
  - jednoduchost ve hře, hra 1:1 – vyhození na perimetr, rychlé přehrání na volného  
    hráče, následuje střela nebo znovu hra do vnitřního prostoru, 

- útočné systémy se hrají ne proto, aby se hrály, ale aby se využilo individuální  
  schopností hráčů k dosažení koše. 

 
 
6. Zhodnocení práce RT 
 
- asistent – Pavel Budínský 
Výborný trenér. Je zvyklý z oddílu pracovat samostatně. 
 
- vedoucí družstva – Pavel Stara 
Odvedl výbornou práci.  
 
- lékař – Ladislav Vaněček 
Odborník, výborný člověk, v kolektivu působil velice pozitivně. Při VT v Opavě ho 
zastupoval Vladimír Dvo řák. Oba odvedli výbornou práci. 
 
- masér – Jiří Šmíd 
Odvedl obrovský kus práce. Jeho snaha o maximální zajištění hráčů, ale i RT je až 
neuvěřitelná.  
 
 
7. Poznatky, návrhy, doporučení pro další činnost 
 
- Předem bych chtěl poděkovat VBS za perfektní materiálové zajištění a jmenovitě Miloši 
Pražákovi za organizování skvělé herní přípravy. Celkové zajištění RD na naše možnosti 
bylo výborné. 
 
- V Evropě máme již v mužském basketbale solidní jméno. Máme na to, abychom se 
pravidelně zúčastňovali ME. Dostat se však do absolutní špičky předpokládá okamžitou 
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speciální výchovu talentovaných rozehrávačů s předpoklady uplatnění v evropském 
basketbale, totéž platí pro hráče na místech pivotů. 
 
- Od příští sezóny omezit počet cizinců v naší M NBL. 
- Současná 1. liga by měla být soutěží mladých talentovaných hráčů (věkové omezení  
 určitého počtu hráčů). 
 
 
Závěr 
 
 Naši účast na ME nehodnotím jako úspěšnou, ani vyloženě neúspěšnou. Nepodařilo se 
nám splnit vytýčený cíl – postup ze skupiny. Končí mi smlouva u RD mužů, o případném 
dalším působení u družstva nebo novém trenérovi rozhodnou odpovědní činitelé.  
 
 Každopádně děkuji všem hráčům, RT a činovníkům, kteří mi umožnili a podporovali mě 
v mém dvouletém působení u reprezentačního družstva mužů ČR. 
 
 
 
 
 
        Zdeněk HUMMEL 
        Trenér RD mužů 


