
ME U18 dívky, divize A 
 
místo:  Slovensko – Poprad a Spišská Nová Ves 
datum: 27.7.-8.8. 2010 
 
realizační tým:  
trenéři: R. Ptáčková, V. Běhalová 
vedoucí týmu: D. Streubel 
maséři: K. Mareček a V. Tomášová 
 
 
pořadí týmů: 
 

1. Itálie 
2. Španělsko 
3. Francie 
4. Slovinsko 
5. Rusko 
6. Litva 
7. Švédsko 
8. Ukrajina 
9. Slovensko 
10. Turecko 
11. Srbsko 
12. Polsko 
13. Belgie 
14. ČR 
15. Maďarsko 
16. Lotyšsko 
 
 
 

statistika týmu ČR a jednotlivých hráček: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
přehled výsledků týmu ČR:  



základní skupina: 
 
ČR – Turecko         68:86     (18:19,19:25,10:2621:16) 
střelba 74/25, TH 23/17, doskoky 17/21, 18 ztrát, 19 zisků  
 
     V prvním utkání jsme měli sice o 11 střeleckých pokusů více než soupeř, ale Turecko bylo značně 
produktivnější. Z našeho týmu se výrazněji střelecky prosadila pouze Čepelková (21) a to bylo málo. 
Hráli jsme 35 min. do zónové obrany Turecka a trojkové pokusy jsme měli 13/1.Nezvládli jsme 3. 
čtvrtinu utkání (10:26), kdy jsme měli velké problémy v obranné fázi. Turecko nás zároveň přeskákalo 
o 10 míčů. 
 
ČR – Ukrajina        75:76     (21:15,18:21,12:20,24:20) 
střelba 82/30, TH 18/6, doskoky 28/24, 21 ztrát, 18 zisků 
 
     Utkání s Ukrajinou jsme potřebovali vyhrát, abychom si zajistili postup ze skupiny. Celé utkání 
bylo kvalitní úrovně a vyrovnané do posledních sekund. Necelou minutu před koncem jsme vedli o 
bod a měli dvě jasné podkošové šance, které jsme nedokázali proměnit. Soupeř naopak byl po 
útočném doskoku úspěšný při střelbě z pod koše. Opět více střeleckých pokusů než soupeř, velmi 
aktivní hra, ale na zem nás srazily tragické TH 18/6, které prakticky rozhodly utkání. 
 
ČR – Francie           73:74     (18:16,29:19,11:12,15:27) 
střelba 66/25, TH 30/16, doskoky 23/29, 22 ztrát, 8 zisků 
 
     S Francií jsme podali nejlepší výkon na ME. Soupeře jsme přeskákali o 20! míčů a hra byla na 
velmi dobré úrovni. Francie začala mít lehce navrch až v poslední čtvrtině, kdy nadmíru přitvrdila 
v obraně, což rozhodčí benevolentně tolerovali a v poslední minutě šla poprvé v utkání do vedení.  
Rozhodnout jsme však mohli přece jen my, kdy po připravené akci byla v poslední sekundě faulovaná 
při úniku Adamcová. Bohužel ani jeden z TH nedokázala proměnit a podtrhla tak naše znovu špatné 
trestné hody (30/16), které se opět podepsaly na naši těsné porážce. 
 
     Francie tak vyhrála skupinu, kdy 2 utkání vyhrála o bod a jedno o koš (košem v poslední sekundě). 
Nám stačilo obě těsná utkání vyhrát a šli bychom tak my z 1. místa ve skupině. Tak hodně málo bylo 
tentokrát mezi úspěchem či neúspěchem. My jsme se museli smířit s novou skutečností, že budeme 
hrát pouze ve skupině o udržení divize A. 
 
 
skupina o udržení:    
 
ČR – Maďarsko    66:51     (19:11,15:16,19:16,13:8) 
střelba 58/23, TH 19/11, doskoky 12/33, 30 ztrát!, 14 zisků 
 
     První utkání o záchranu bylo velmi nervózní, oba aktéři si až příliš uvědomovali, o kolik jde. 
Časem se však ukázala herní převaha našeho týmu a vyrovnanější kádr. Nepodali jsme však příliš 
pohledný výkon a vítězství bylo spíše vydřené. 30 ztrát našeho týmu to jen podtrhuje. 
 
ČR – Belgie            62:70    (10:15,15:13,13:21,24:21) 
střelba 58/20, TH 30/18, doskoky 13/24, 23 ztrát, 12 zisků 
 
     Belgie se v záchranářské skupině objevila také po těžkých bojích ve své vyrovnané skupině. Po 
loňském stříbru kadetek to bylo pro Belgii jistě také zklamání. Utkání jsme sice začali 6:0, ale po té 
jsme se bodově zastavili na dlouhou dobu a soupeř šel přes nás. Je nutné říct, že v obou našich 
soubojích měla Belgie vždy o něco navrch a její herní styl nám vůbec neseděl. Malé, ale velmi rychlé, 
hráčky s velmi dobrou střelbou z dlouhé vzdálenosti. Byl to snad jediný soupeř, který neměl výškovou 
převahu, a přesto jsme si s ním nedokázali poradit. 
 
 



ČR – Lotyšsko      85:56    (21:15,23:16,24:9,17:16) 
střelba 74/31, TH 19/13, doskoky 19/36, 16 ztrát, 11 zisků 
 
     Lotyšsko bylo naopak tím soupeřem, který nám naprosto vyhovoval. Silové, leč pomalejší hráčky, 
byly vodou na náš mlýn. Celé utkání jsme hráli celoplošnou osobní obranu s častým střídáním. Hrálo 
všech 12 hráček v přibližně stejném zatížení (nejvíce 22min., nejméně 13min.). Bylo pro nás jen těžko 
pochopitelné, že tento soupeř porazil Belgii o 4 body. 
 
 
odvety ve skupinách: 
 
ČR – Maďarsko    68:44     (15:8,13:9,17:20,23:7) 
střelba 66/20, TH 25/20, doskoky 19/31, 20 ztrát, 16 zisků 
 
ČR – Belgie           71:89      (12:26,18:16,21:29,20:18) 
střelba 64/28, TH 20/9 !, doskoky 17/26, 27 ztrát, 15 zisků 
 
ČR – Lotyšsko       85:58     (26:7,22:14,15:22,22:15) 
střelba 69/31, TH 22/15, doskoky 13/37, 19 ztrát, 11 zisků 
 
     Odvety proběhly téměř jako přes kopírák. S Maďarskem i Lotyšskem jsme si bez problémů poradili 
a Belgie byla znovu nad naše síly. 
 
 
zhodnocení herního výkonu ČR: 
 

- v první řadě naše výkony na ME byly nevyrovnané, hra však strádala nevyrovnanou hrou 
středních rozehrávaček  

- vysoký počet ztrát plynul z technických nedostatků a ze špatného řešení herních situací 
- obrana také nebyla tím, o co by se tým mohl v každém utkání opřít, z 90% jsme hráli osobní 

obranu s aktivním tlakem na míč, problémy však nastávaly ve výpomocích u rychlých hráček 
soupeře (Turecko, Belgie) 

- zónovou obranu (2:3) jsme využívali sporadicky, nejvíce proti Francii (25 min.) z důvodu 
výškové převahy soupeře 

- velmi milým překvapením bylo týmové doskakování, v přípravě jsme se dostali na průměr 25 
doskoků, na ME jsme se probojovali ke 47 doskokům, byli jsme tak 3. v pořadí týmů (za 
Ukrajinou a Litvou a to již po dohrání základní skupiny) – tady se rozhodně vyplatila více než 
2 měsíce trvající práce nácviku této činnosti a připomínání důležitosti doskakování 

- spolupráce hráček z perimetru s podkošovými hráčkami byla velmi dobrá (Čepelková byla 
nejlepším střelcem týmu, Satoranská 4. v pořadí)  

- paradoxem v našich střeleckých výkonech bylo naše 1. místo v procentu střelby z trojkové 
vzdálenosti (178/62,tj.34,8%) a jedno z nejhorších procent střelby TH ( 60,7%) 

- nakonec jsme měli nejvíce daných bodů na utkání (72,6), ale to bylo z velké části zapříčiněno 
našimi boji ve skupině o záchranu 

- potěšující bylo také 1. místo v asistencích 17,3, které opakovaně (i předešlá ME) ukazuje na 
kolektivní pojetí hry (2. Slovensko17, 3. Španělsko a 4. Itálie) 

- zátěž devíti utkání byla rozložena mezi 12 hráček, nejvíce odehráno 201 minut, nejméně 95 
minut 
 

 
postřehy z herních výkonů dalších týmů:  
 
Správnou cestou se svým herním projevem vydalo už dávno Španělsko (již známá věc) a letošní titul 
ME v rukou Itálie ukázal, že i tato země. Pokud se nejedná pouze o silný ročník hráček. Ale už někdy 
před třemi lety jsem psala ve zprávě z ME v Novém Sadu, že hra Italek připomíná nápadně hru 
Španělek. A letos se právě tyto týmy utkaly ve finále a byl to snad jediný zápas, který mohl na ME 



nadchnout basketbalové diváky. Kolektivní pojetí, rychlý basketbal, technika zvládnutá ve všech 
herních situacích. Jiná cesta ke komplexnímu rozvoji hráček a potažmo k lepšímu týmovému 
hernímu výkonu nevede. 
     Zklamáním byly pro mě příliš individualistické výkony u velké části týmů (Ukrajina, Litva, Rusko, 
Švédsko) bez snahy hrát s podkošovými hráčkami. Například Rusko mělo 3 podkošové hráčky skvělé 
úrovně, ale aby dostaly míč, musely si pro něj „dojít“ za trojkové území. Čím dál více se prosazují 
hráčky z perimetru, které hrají i 1:3 a maximálně v těžké pozici přichází vyhození ven a střelba. 
Jakoby hra podkošových hráček zády ke koši téměř vymizela a na tomto ME byla velmi ojedinělá. 
     Připomenout však musím hru střední rozehrávačky Slovinska Niky Barič, výjimečného talentu, 
která dotáhla svůj tým na 4. místo a byla vyhlášená MVP ME. Obrovský přehled, skvělá technika, 
zrychlení, střelecké dispozice, psychická odolnost. Právě její hra byla pro mnohé jedním z největších 
basketbalových zážitků. Shodou okolností jsem ji poznala před 4 lety, kdy jsem připravovala kadetky 
r. 1990 na ME, a se Slovinskem jsme se střetli v přípravě. Tenkrát teprve 13letá Barič zaznamenala 32 
bodů. 
 
 
přípravné období: 
 
     Hlavní přípravné období začalo 13. května. Oproti loňskému roku jsme měli velmi dobré možnosti 
přípravy. Tým sehrál 13 přípravných utkání (z toho 6 se Slovenskem). Zúčastnili jsme se kvalitně 
obsazeného turnaje ve Francii. Ze všech přípravných utkání byly podávány pravidelně zprávy a jsou 
k dispozici také technické zápisy. 
     Z širšího kádru bylo vyzkoušeno 20 hráček. Nevyhnuly se nám zdravotní problémy. Už před 
začátkem přípravy vypadla z uvažovaného kádru Ovsíková Klára (operace kolene) a zdravotní stav 
Renaty Pudlákové a Kamily Selucké (obě mononukleóza) znemožnil jejich zapojení do přípravy. Další 
hráčka se zkušenostmi z ŽBL Šmídková měla zdravotní problémy během celé přípravy a těsně před 
ME si navíc přivodila těžký výron v kotníku.  
 
 
Práci celého realizačního týmu hodnotím velmi kladně. 
 
Novým členem, již zaběhnutého realizačního týmu z loňského roku, byl David Streubel. Výborně 
zastoupil Lucku Růžičkovou ve funkci vedoucího týmu. 
 
 
doporučení, návrhy 
 

- je třeba se ještě více zaměřit na práci rozvoje individuálních činností jednotlivce a zvýšení 
agresivity v útočných i obranných činnostech 

- naučit hráčky perfektně bránit v osobní obraně a neschovávat jejich nedostatky stavením se do 
statických zónových obran 

- více času je třeba věnovat práci s podkošovými hráčkami 
- zařadit pravidelné posilování do běžného tréninkového procesu 

 
     Vím, že tato doporučení nejsou ničím novým, otázkou spíše zůstává, jak toho dosáhnout.  
V porovnání s ostatními týmy jsme určitě nepatřili ve výše uvedených bodech k nejhorším. Jestli však 
chceme zachytit současný trend, tak si musíme vzít příklad z těch nejlepších. 
 
 
 
 
 
zpracovala:  Romana Ptáčková 
dne:             29.8. 2010 
 


