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Sestavení družstva : 
 
Na základě seznamu vysokoškolských studentů z Mattoni NBL jsme vybrali 15 hráčů : 
 
Sparta Praha :      Douša Daniel, Douša David, Kraus Lukáš, Velenský Jakub,  

     Reinberger Štěpán 
Ústí nad Labem : Novotný Pavel, Houška Pavel 
Nymburk :           Chán Aleš 
USK Praha :        Tóth Tomáš 
Pardubice :          Novotný Jiří 
A plus Brno :      Gajdošík Daniel 
Houseři Brno :    Nachtigall Ivo  
Prostějov :           Jurečka Luděk 
Děčín :                 Wiedner Jan 
Uni Vermont :     Klimeš Martin 
 
Z konečné nominace vypadli Daniel Douša (povolán Michalem Ježdíkem do 
reprezentace), Lukáš Kraus a Luděk Jurečka 
 
 
Hráčský kádr družstva : 

 
střední rozehrávači  Gajdošík Daniel 

      Velenský Jakub 
  rozehrávači   Nachtigall Ivo 
      Tóth Tomáš 
  křídla    Novotný Jiří 
      Reineberger Štěpán 
      Wiedner Jan 
                       pivoti     Chán Aleš 
      Douša David 
      Houška Pavel 
      Novotný Pavel 
      Klimeš Martin 
                       realizační tým :                       Janík Zdeněk      – hlavní trenér 
                                                 Choleva Zbyněk – asistent trenéra 
                                                 Raška Libor                   – masér 
 
 
Výcvikové tábory : 
 
Brno 27.7. – 30.7. 
Nový Jičín 2.8. – 5.8. 
Příprava byla velmi dobře zabezpečena po všech stránkách. Avšak z pohledu 
Univerziády byla velmi krátká a zejména nebyla možnost sehrát přípravná utkání. To se 
později ukázalo společně s malým časovým prostorem pro střelecké objemy jako 
nejvíce limitující. Hráči dostali kondiční program na měsíc před nástupem na první VT, 
avšak tento nebyl plněn tak jak bychom si představovali. V rámci celé přípravy jsme 
sehráli po třech trénincích pouze sparing utkání s reprezentací ČR v Nymburce 
s výsledkem 74 – 100. 



Izmir : 
 
Basketbalový turnaj mužů měl 30 účastníků (na poslední chvíli se odhlásilo Švédsko a 
Chorvatsko). Bylo celkem 8 skupin, ze kterých první dva šli do 1 – 16 a druzí dva 
(jeden) do 17 – 30. 

A B C D 

TURKEY SERBIA & MONTENEGRO RUSSIA CANADA 

BRAZIL KOREA JAPAN ITALY 

FINLAND  CYPRUS PORTUGAL 

UNITED ARAB 

EMIRATES HAITI SOUTH AFRICA ANGOLA 

 

BASKETBALL (MEN) 

E F G H 

CHINA U.S.A. AUSTRALIA UKRAINE 

 GERMANY LITHUANIA MEXICO 

CZECH REPUBLIC SLOVAKIA GREAT BRITAIN ESTONIA 

PERU IRAN LEBANON GREECE 

Poté se hrálo do kříže v obou polovinách mezi skupinami: 
A – B,  C – D,  E – F  a  G – H 
 
Například v našem případě bylo pořadí v základních skupinách: 
E – 1. ČR, 2. Čína, 3. Peru, 4. --- 
F – 1. USA, 2. Německo, 3. Slovensko, 4. Irán 
V horní polovině hráli ČR – Německo, Čína – USA, ČR – USA, Čína – 
Německo, výsledky ze základních skupin se započítávaly.  
V dolní polovině – Slovensko – Peru, Irán – Peru. 
 
Na základě výsledků bylo určeno pořadí a vytvořena nová skupina, ze které 
první dva šli do 1 – 8 a druzí  do 9 – 12 – v našem případě : 
1.USA, 2. Německo, 3. ČR, 4. Čína 
 
 



V dalším pavouku nás pak čekala skupina : 
1. Ukrajina, 2. Austrálie, 3. Litva, 4. Řecko 
 
Poté se hrálo do kříže v obou polovinách (1 – 9,  12 – 16) eliminačně. 
V našem případě ČR – Řecko, Čína - Litva 
 
Pak již zbývala dvě utkání o pořadí mezi čtyřmi v jednotlivých skupinách. 
V našem případě ČR – Korea a o 12. – 13. místo ČR – Čína. 
 
 
Výsledky družstva ČR : 
 
ČR – Čína   74 – 48  
ČR – Peru   98 – 29   
ČR – Německo 53 – 69   
ČR – USA  51 – 87   
ČR – Řecko  58 – 70   
ČR – Korea  86 – 82   
ČR – Čína           102 – 56   
 
Z technických zápisů jasně vyplývá, že největší problémy jsme v klíčových 
utkáních s Německem a zejména pak s Řeckem měli v úspěšnosti střelby. 
Proti Německu 37% za dva body, 23% procent za tři body, proti Řecku pak  
50% TH a 8% 23/2 trojky!!! Kromě utkání s Koreou (12 ztrát) jsem v každém 
utkání měli 19 – 25 ztrát a to i proti Peru a Číně.  
Naopak jsme byli velmi dobří v doskocích, kde jsem patřili k nejlepším týmům 
celého turnaje. 
 
 
Hra týmu : 
 
Útočná fáze : 
Snažili jsme se o co nejjednodušší hru založenou na rychlém protiútoku a 
přechodném RP. Toto se nám podařilo realizovat až v posledních utkáních. 
V postupném útoku jsem hráče přesvědčovali o nutnosti neustálého pohybu bez 
míče za využití clonění hráčů bez míče i s míčem a následného využití buď 
podkošových hráčů nebo opakovaného vniku do vymezeného území a poté 
vyhození na perimetr a zakončení střelbou. Hráči však většinou zakončovali po 
individuálních akcích a přestože jsme měli doslova mizernou střelbu ze 
vzdálenosti, pokoušeli se většinou o trojkové střely a velmi málo si vytvářeli 
dobré pozice využíváním clon. Ve hře jeden na jednoho jsme se nemohli 
prosadit proti kvalitním obranám. To však je největší nedostatek českého 
mužského basketu obecně! 
Obranná fáze : 
Střídali jsme osobní obranný systém ve vlastní polovině založený na výpomoci 
u základní čáry se zónovým systémem 2 – 3. Domnívám se, že v obraně 
družstvo nezklamalo. Ani v utkání proti již rozjetým hráčům USA jsem 
neobdrželi mnoho bodů. Myslím si, že bylo správné věnovat nácviku obrany 
takovou pozornost, přestože se ukázalo, že to bylo na úkor útočné fáze. 
 



Průběh turnaje : 
 
Do Izmiru jsme dorazili 8.8. před půlnocí. Do prvního soutěžního utkání jsme 
měli čtyři TJ. Dvou jsme využili k tréninkovým modelovaným utkáním, kdy 
jsme ve zkrácených utkáních porazili Irán a Estonsko. V průběhu turnaje jsme 
střídavě využívali možnosti jednak trénovat ve vesnici, kde byla tartanová 
dráha a posilovna a možnosti dojíždění na tréninky do hal. Dojíždění bylo 
značně náročné vzhledem k minimální vzdálenosti 30 minut od vesnice. 
Hodinový trénink tak zabral v průměru 3 a půl hodiny. Ještě horší to bylo 
s dopravou na utkání. Pořadatel chtěl, aby družstva byla v místě utkání 
nejméně 90 minut před utkáním. Takže technicky šlo využít pouze tréninků 
v 8.00 nebo 9.00, pokud však se utkání hrálo v 17.15.  To však bylo pro 
všechny stejné.  
V základní skupině jsme po odpadnutí Chorvatska měli Čínu a Peru. Čína se 
ukázala jako podprůměrný tým a Peru byla pouze skupina studentů. Ukázalo 
se, že to vůbec nebyla naše výhoda, protože jsme neměli možnost porovnat 
naši výkonnost v těžkém utkání. V případě účasti Chorvatska bychom tuto 
možnost měli a i při eventuální porážce by následující sled utkání proti nejprve 
USA a poté Německu byl jistě výhodnější!  
V dalším pavouku nás pak čekala utkání s Německem a USA. 
Německo mělo velmi kompaktní tým, který hrál ukázněně jak v útoku tak a to 
zejména v obraně. O tom nakonec svědčí jejich výsledky. USA – prohra 72 – 
62, Ukrajina mezi první čtyři – prohra 69 – 62 a vítězství s ambiciózním 
týmem Turecka o páté místo 74 – 55.  
V utkání proti nim jsme ještě 3 minuty před koncem prohrávali o 8 bodů a 
konečná podoba skóre byla částečně zapříčiněna i naší snahou o zvrácení 
výsledku v koncovce. 
Proti USA jsme začali velmi dobře. V první čtvrtině jsme kvalitně bránili, 
v útoku hráli ukázněně a zakončovali po vypracovaných pozicích. Dokonce 
jsme hráli úspěšně i rychlý protiútok. Vedli jsme v 8. minutě 17 – 12. Do konce 
čtvrtiny USA srovnaly na 17 – 17. 
Pak trenér hostí zvýšil na střídačce neobvykle hlas a nebylo co řešit. 
Celoplošný zónový presink, kombinovaný s osobní obranou s výpomocí 
s neuvěřitelným tlakem na míč, v útoku pak nekompromisní hra jeden na 
jednoho – výsledek známý. Přesto jsem s USA drželi krok v jejich dominantní 
činnosti, v doskocích 41 – 36 v náš neprospěch! 
 
Následovalo utkání o postup mezi 9 – 12 proti Řecku. Snad největší zklamání!  
S klidným srdcem mohu říci, že při velmi průměrném výkonu jsme mohli Řeky 
porazit!! Za první poločas jsme dali 25 bodů!! A měli 12 ztrát. Přitom Řekové 
ani zdaleka nebránili tak jako tým Německa. My však jsme byli naprosto 
nemohoucí v útoku. Obranu (ostatně jako v celém turnaji) jsme hráli docela 
solidně. 
 
Poté bylo dosti obtížné překonat psychickou krizi a soustředit se na další 
průběh v boji o 13. – 16. místo. Našim soupeřem byl tým Koreje. 
Ti hráli typický asijský basketbal. Nejvyšší hráč měřil 197 cm. Všichni hráči 
byli nesmírně rychlí a zakončovali neuvěřitelně přesně z trojkové vzdálenosti. 
Průběh utkání se pro nás nevyvíjel vůbec dobře. První poločas jsem po docela 
solidním výkonu v útoku (po prvé na turnaji jsem měli dobrou úspěšnost 



střelby) jsme prohrávali 46 – 38. Příčinou byla neuvěřitelná střelba trojek 
Korejců – 10/8 a to jsme se na ně zaměřili! Hráči malých postav stříleli přes 
naše vyskakující vyšší hráče neuvěřitelné oblouky z velkých vzdáleností a 
trefovali. Ve druhé půlce po našem tlaku jejich úspěšnost klesla a šli jsme do 
vedení, které jsme do konce již nepustili. V tomto utkání zazářil kapitán týmu 
Jiří Novotný – 28 bodů, 71% za 2, 66%, 9/6 trojky, 3 doskoky, 2 asistence. 
Podat jen z části tento výkon proti Řecku…. 
Boj o 13. místo byl pak jednoduchý. Číňané nebyli soupeřem. 
 
 
Konečné pořadí 
 
1.  USA  16. Japonsko  
2.  Ukrajina  17. Slovensko  
3.  Srbsko a Černá Hora 18. Irán  
4.  Rusko  19. Portugalsko  
5.  Německo  20. Angola  
6.  Turecko  21. Velká Británie  
7.  Austrálie  22. Brazílie  
8.  Kanada  23. Mexiko  
9.  Itálie  24. Estonsko  
10. Litva  25. Jihoafrická republika  
11. Řecko  26. Kypr  
12. Finsko  27. Libanon  
13. Česko  28. Peru  
14. Čína  29. Spojené arabské emiráty 

15. Korea  30. Haiti  
 
 
Celkové shrnutí : 
 
Basketbalový mužský universiádní turnaj měl velmi vysokou úroveň! 
Bylo sehráno velmi mnoho kvalitních utkání a to nejen v eliminačních bojích.  
Vysloveně slabá družstva byla pouze JAR, Kypr, Spojené arabské emiráty, 
Peru a Haiti.  
 
Po rozhovorech s mnoha trenéry zúčastněných týmů jsme se na tomto shodli. 
Podle sdělení zástupců FIBA byl tento turnaj nejkvalitněji obsazen v historii. 
Možnost účasti na takovém turnaji může být jen přínosem. 
Při rozhovorech také vyplynulo, že příprava jednotlivých družstev byla 
v podstatě dvojí. Některé týmy se připravují dlouhodobě (např. asijské země), 
některé krátkodobě. Avšak žádný s námi kontaktovaných družstev neměl tak 
krátkou možnost přípravy jako náš tým. Nejkratší délka byla dva týdny, vždy 
pak s vrcholem 5 – 7 přípravných utkání jak formou turnaje tak i jednotlivých 
utkání. Toto bylo dle mého názoru hlavní příčinou našeho umístění. Hráči 
v podstatě nedrželi dva měsíce míč a po dvou čtyřdenních VT jsem odjeli na 
turnaj bez možnosti sehrání přípravných utkáních. Z tohoto pohledu považuji 
naše umístění na 13. místě za přiměřené! 



Pokud bychom chtěli v budoucnu uspět, muselo by se v tomto ohledu učinit 
mnohem více. Chápu však, že v současné ekonomické situaci to není 
jednoduché. 
 
 
Nastřílené body hráčů  
 
Novotný Jiří     101 
Chán                  99 
Novotný Pavel   55 
Douša                48 
Reinberger         46 
Klimeš               38 
Gajdošík            36 
Wiedner             27 
Houška              24 
Nachtigall          23 
Velenský           20 
Tóth                     5 
 
      
Spolupráce s vedením  ČAUS : 
 
Spolupráce mezi realizačním týmem družstva a pracovníky vedení výpravy 
byla na velmi dobré úrovni. Vedení a jeho pracovníci nám pomáhali ochotně 
řešit problémy vznikající s účastí na takto velké sportovní akci. Dá se říci, že 
spolupráce byla bezproblémová a na požadované úrovni. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 25.8.2005                                     Zpracoval : PaedDr. Zdeněk Janík 
                 trenér družstva 


