
HODNOCENÍ LETNÍ SVĚTOVÉ UNIVERZIÁDY 2011 – BASKETBAL MUŽI 
 

Proces výběru hráčů byl realizován sledováním vytypovaných hráčů z Mattoni NBL v průběhu play-off 
a bojů o postup do nejvyšší soutěže, spolupráci s ČBF lze hodnotit jako pozitivní. 

Příprava na LSU spočívala ve formě 2 VT, které bylo situováno do sportovní haly Sparty ve 
Stodůlkách, jako sparing nám pomohl reprezentační výběr U20 ČR se kterým jsme odehrály 3 
přípravné zápasy, v Šenzenu jsme odehráli 2 zápasy s Kanadou a Mexikem, které nám hodně 
pomohly s aklimatizací na jiný styl hry. 

Musím vyslovit absolutorium při hodnocení organizační, administrativní i technické podpory ze strany 
ČAUS. 

Oblečení fy Adidas a 361 zodpovídalo všem parametrům pro naše sportovce, dresy a obuv 
zabezpečila ČBF prostřednictvím fy Nike. 

Doprava a ubytování bylo bezproblémové a na vysoké úrovni. 

Lékařské zabezpečení a regeneraci zabezpečovali MUDr. Říman a masér Šmíd a musím konstatovat, 
že oba dva si splnili svoji práci na 100% a přidali k tomu i entuziasmus což je zřídkavé v sportovních 
hrách. 

Vnitřní organizaci měl na starosti p. Kučera a v průběhu LSU nedošlo k problémům, byli jsme včas 
informování o změnách, popřípadě operativně se přizpůsobil program naši skupiny. 

 

Na LSU jsme odehráli tyto zápasy ve skupině: 

GERMANY-ČR  66:63 v prodloužení, hráli jsme proti vyspělému týmu, který se opíral o hráče 
z nejvyšší německé soutěže, prezentovali se disciplinovanou hrou využívajíce své pivoty v dolním 
postavení, naši hráči podali seriózní výkon, bohužel v řádném hracím čase jsme nevyužili šanci 
poslední střely, měli jsme velice špatné TH 7/15. 

ČR-CHINA 75:55 koncentrovaný výkon od 1. minuty před kulisou cca 15 000 diváky, povedlo se nám 
pokrýt všechny klíčové hráče a hráli jsme většinu akci až do vymezeného území, celkově jsme 
dominovali na doskoku a dařilo se nám i v rychlém protiútoku, dobré individuální výkony všech hráčů. 

ČR-Romania 71:87 asi náš nejhorší zápas na LSU, špatný vstup do utkání, vysoký počet ztrát a 58% TH 
nás limitovalo a stálo nás hodně sil v závěru, toto utkání se později ukázalo jako klíčové pro postup ze 
skupiny, obrovská škoda mohli jsme hrát ve skupině 1-8 a ne 9-16. 

UAE-ČR 61:91 povinné vítězství ve kterém jsme dominovali zejména rychlostí a útočným doskokem, 
naše obranná činnost byla taky na dobré úrovni. 

BRAZIL-ČR 69:85 myslím si, že v tomto zápase se projevila naše týmová koheze a hráči splnili všechny 
taktické pokyny, vyvarovali jsme se hluchých okamžiků a měli jsme zápas pod kontrolou, utkání se 
povedlo hlavně hráčům na perimetru Macelovi, Hrubanovi a Dokoupilovi. 

 

 

 



Zápasy ve skupině 9-16: 

ČR-AUSTRALIA 78:69 dobrý vstup do utkání a pocit z dobře odehraného zápasu proti Brazílii nám 
zaručilo vítězství, které má vysokou cenu z titulu, že Australani se prezentovali jako velice solidní 
soupeř, který měl ve svých řadách 7 hráčů studujících v USA na prestižních univerzitách, klíčovými 
muži v našem dresu byli na doskoku Auda, Hruban v rychlém přechodu a průniku, Dokoupil střelecky. 

ČR-UKRAINE  52:71 soupeř, který nás měl výborně nascoutované, nepustil nás do rychlého 
protiútoku a narušil naše útočné kombinace, únava na našich klíčových hráčích byla evidentní a naši 
aktivitu dokumentují TH 1/9. 

ČR-JAPAN 94:81 poslední zápas turnaje, kterým jsme chtěli udělat vítěznou tečku, se nevyvíjel dobře 
z toho pohledu, že soupeř nás trápil rychlostí a vysokým % úspěšnosti střelby za 3b., nakonec se ale 
projevila naše výšková převaha a nejlepší individuální výkon Audy, za zmínku stojí, že jsme se 
dopustili pouze 9 ztát míče. 

 

Z mého pohledu je konečné 11. místo výbornou vizitkou celého družstva i realizačního týmu, 5 
vítězství a 3 porážky pro tým, který se rodil na poslední chvíli za velké podpory MŠMT ČR, ČAUS a ČBF 
za což jim ex-post děkujeme. 

Kvalitu basketbalového turnaje na LSU lze demonstrovat těmito faktory:  

Federace s družstvy posílají top trenéry Rusko-Pašutin, Srbsko-Pavičevič, USA-Painter atd. 

Divácký zájem opravdu obrovský, finálový zápas Srbsko-Canada sledovalo 18 000 lidí, celkový počet 
družstev 24. 

Kvalita hráčů na úrovni přibližně Eurocupu (hráč Srbů Stimac měl průměr 17 min na zápas). 

Finále: SERBIA-CANADA 68:55 
3-4: LITHUANIA-RUSSIA 76:74 
5-6:USA-GERMANY 86:83 
7-8:FINLAND-ROMANIA 76:69 
9-10:UKRAIINA-TURKEY 76:71 
11-12: ČR-JAPAN 94:81 

Doporučuji, aby basketbal muži se stal nedílnou součástí univerziádní rodiny je to pro naše hráče 
jediná možnost konfrontace s hráči mimo evropský kontinent a možnost hrát turnajovým způsobem 
několik zápasů v řadě model každé akce FIBA. 

Podstatnou věcí je věkové ohraničení hráčů startujících na LSU (reglement FIBA)do 24 let a to je 
možnost pro hráče ze širší nominace dokázat svoji kvalitu. 

Poslední věcí proč by měl být náš basketbal na LSU je fakt, že basketbal a univerziáda patří k sobě 
historicky a země, které něco znamenají na basketbalové mapě, svoje výpravy pravidelně posílají do 
této skvělé konfrontace. 

Určitě si myslím, že vedení ČAUS by mělo mít lepší podmínky při mezikontinentálních letech, jinak vše 
bylo opravdu fantastické a doufáme, že naše výsledky a prezentace vás utvrdila v tom, že basketbal 
bude součástí dalších LSU. 

 

 



Seznam hráčů, kteří reprezentovali na LSU – jejich klub, počet minut v Mattoni NBL, validita na LSU: 

 Jméno a příjmení                    Klub:            Min:     Validita: 

  1. Patrik AUDA  Setton Hall 367      +150 

  2. Vojtěch HRUBAN  USK Praha 812      +122 

  3. Jiří SLAVÍK   USK Praha 527        +80 

  4. Petr DOKOUPIL  Prostějov 299        +56 

  5. Tomáš MACELA  Svitavy  726        +55 

  6. Jiří JELÍNEK   Kolín  442        +54 

  7. Jan ŠPAČEK   Svitavy  638        +17 

  8. Luboš MORAVEC  USK Praha 482          +7 

  9. Ondřej PETERKA  Pardubice 194          +6 

10. Tomáš VOŠLAJER  Nový Jičín 345          +5 

11. Pavel HARČÁR  Svitavy  268          +3 

12. Jakub KRAKOVIČ  Prostějov 110         -3  

 

 

 

V Praze 5. 9. 2011                                                               Vypracoval: Mgr. M. Marko 

 

 

 

 


