
ME U18 dívky – divize A 
 
místo konání:   Rumunsko, Oradea 
datum:    4.8. – 14.8. 2011 
 
realizační tým: 
 
trenérka:  Romana Ptáčková 
asistentka:   Vladimíra Běhalová 
vedoucí týmu:  David Streubel 
maséři:    Veronika Tomášová, Karel Mareček 
 
 
pořadí týmů: 
 

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

 
 
statistika týmu ČR a jednotlivých hráček: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



přehled výsledků ČR: 
 
 
základní skupina: 
 
ČR – Holandsko       69:81  (19:17, 18:25, 23:18, 9:21) 
TH: 14/12, střelba 75/25, 37  doskoků, 20 ztrát, 19, zisků 
 
ČR – Francie             49:61  (14:8, 19:16, 8:21, 8:16) 
TH: 12/10, střelba 58/18, 33 doskoků, 23 ztrát, 11 zisků 
 
ČR – Slovensko        77:68  (20:11, 18:20, 24:18, 15:19) 
TH: 20/13, střelba 64/29, 49 doskoků, 25 ztrát, 10 zisků 
 
 
osmifinálová skupina: 
 
ČR – Belgie              68:75  (14:26, 17:14, 13:18, 24:17) 
TH: 23/16, střelba 71/24, 37 doskoků, 19 ztrát, 14 zisků 
 
ČR – Itálie                54:47  (14:11, 6:17 ,21:8, 13:11) 
TH: 14/13, střelba 64/18, 61 doskoků, 29 ztrát, 9 zisků 
 
ČR – Srbsko             81:89  (20:22, 23:17, 21:22, 17:28) 
TH: 20/17, střelba 61/30, doskoky 21, 16 ztrát, 14 zisků 
 
 
skupina o 9.-12. místo 
 
ČR – Rumunsko      75:71  (21:15, 17:19, 16:14, 8:14, 13:9) 
TH: 20/12, střelba 81/27, doskoky 54, 23 ztrát, 16 zisků 
 
ČR – Itálie                59:54  (14:17, 13:7, 14:14, 18:16) 
TH: 16/14, střelba 57:20, 46 doskoků, 28 ztrát, 9 zisků 
 
 
 
 

Tým skončil na ME s poměrem 4 vítězných a 4 prohraných utkání. Nejvyšší porážka byla o 
12 bodů a je tak patrné, že s každým soupeřem jsme dokázali hrát vyrovnanou partii. Ve dvou 
utkáních jsme nezvládli poslední čtvrtinu (Holandsko, Francie), kdy se u soupeřů dokázaly 
prosadit osobnosti, které vyrovnaná utkání rozhodují. U Holandska Lyonce Bettonvil (střelba 
11/7, trojky 4/3) a u Francie Ester Niamke (18 bodů, trojky 5/4).  
S Belgií, pozdějším mistrem, jsme naopak nezvládli 1. čtvrtinu a prohráli ji 26:14. V dalším 
průběhu jsme byli lepším týmem a minutu před koncem jsme prohrávali rozdílem 4 bodů a 
měli k dispozici 2 TH. Oba jsme neproměnili a z následného útoku byl soupeř úspěšný 
z trojkové vzdálenosti. 
 
 
 



Hodnocení herního výkonu ČR: 
 
 
obranná fáze: 
 
Z 60 % jsme praktikovali osobní obranu, často vytaženou do osobního presinku. Hráčky 
soupeře jsme se snažili dostávat pod tlak a nutit je k chybám. Spolupráce hráček byla na 
solidní úrovni, sporadicky se objevovaly problémy s výpomocí podkošových hráček při 
rychlém vniku hráčky soupeře z perimetru. 
Na letošním ME jsme více využívali zónovou obranu 2:3 a zónový presink 2:2:1 po trestných 
hodech, jehož hlavním cílem bylo zdržení útoku soupeře. Naše zóna byla hodně vytažená a 
znovu byly hráčky nuceny vyvíjet velký tlak na míč tak, aby soupeř neměl přehled a jistotu 
při uplatňování naučených postupných útoků. Problémem se ukázalo obranné doskakování, 
což nám dělalo nemalé problémy v osobní obraně, natož v zónové.  
 
 
 
útočná fáze: 
 
Snaha byla jednoznačně hru založit na pohybu hráček bez míče a vyvarovat se statické hře, 
kdy hraje hráčka s míčem, a ostatní se stávají diváky. Díky dlouhé a kvalitní přípravě se nám 
hráčky ve většině případů podařilo přesvědčit k pohybové aktivitě. Jiným, a vlastně tím 
největším problémem v naší hře, byl vysoký počet ztrát. Během přípravných utkání jsme 
nenašli jedinou střední rozehrávačku, která by dokázala mít odpovědnost za míč a dokázala i 
pod tlakem organizovat hru. Brhelová, ačkoliv velmi rychlá hráčka a výborný střelec, nemá 
mentální vlastnosti být osobností. Andělová nám pro zánět achilovky vypadla těsně před ME.  
Již dříve z uvažované nominace vypadly další zraněné rozehrávačky – Zoubková, Strnadová a 
Chocholoušová. Role dirigentky se na ME nakonec musela ujmout Tereza Vyoralová, která 
s touto rolí má spíše menší zkušenosti. Svůj úkol většinou zvládala výborně, ale nevyvarovala 
se zbytečných ztrát. Větší počet ztrát měly i obě podkošové hráčky – Salačová a Satoranská, 
jejichž ztráty většinou vyplývaly z menší silové připravenosti (Salačová).  
Do osobní obrany jsme měli 6 postupných útoků s různými variantami řešení. Do zónové 
obrany pak 4. Oproti loňskému roku, kdy byl nácvik v přípravném období rozdělen poměrem 
60:40 pro nácvik do osobní obrany, to letos bylo 50:50. Přiměl nás k tomu fakt, že na ME se 
často týmy uchylují k zónovým obranám. Myslím, že právě proto jsme se dokázali letos lépe 
vypořádat s postupným útokem i do zónových obran. Procento střelby z trojkové vzdálenosti 
nakonec bylo horší proti loňskému roku (26 : 35 %), ale hra na zónu nepostrádala pohyb.  
 
 
 
statistické ukazatele týmu ČR: 
 
střelecké ukazatele: 

- obsadili jsme 4. místo v daných bodech na utkání 
- 7. místo v % střelby – 36 % 
- 3. místo v počtu vystřelených pokusů – 66,4 
- 1. místo v % TH – 77 % 

 
 
 



doskakování: 
- 5. místo v útočném doskakování – 14,8 
- 11. místo v obranném doskakování – 27,5 
- celkově 8. místo s průměrem 42,3 doskoků na utkání 

 
 
zisky, ztráty, asistence, fauly, bloky: 

- 1. místo v ziscích míčů na utkání – 12,8 
- 14. místo ve ztrátách – 22,9 
- 6. místo v asistencích – 11,1 
- 1. místo v počtu faulů – 20,1 
- 4. místo v počtu bloků – 4,1 
 
 

 
 
herní výkony jiných týmů: 
 
 
Výše jsem již zmínila často používanou zónovou obranu u velkého počtu zúčastněných týmů. 
Důvod je prostý, týmy raději riskují střelbu soupeře z dlouhé vzdálenosti, než řešení úniků a 
hry přes podkošové hráčky, k čemuž častěji dochází při hře do osobních obran. Zónovou 
obranu velmi hojně praktikovaly týmy Ukrajiny, Litvy, Rumunska, Holandska (90 %), Belgie 
proti silnějším týmům (Francie, Španělsko), částečně Slovenska, Itálie, Turecka, Srbska a 
Polska. Francie, se svými velmi rychlými hráčkami, si mohla dovolit ten „luxus“, že zónovou 
obranu nepostavila ani jednou.  
V útočné fázi mě zaujala hra Belgičanek (skvělý spacing), kdy míč na perimetru doslova lítal 
z rukou, hráčky měly vesměs velký přehled a herní intuici. Sešel se skvělý ročník se dvěma 
obrovskými individualitami – rozehrávačkou Julií Vanlloo a pivotkou Emou Messemann. 
Francie v útoku předváděla zbytečně profesorský basketbal. Její kádr hráček (srovnatelný má 
pouze Španělsko) má určitě navíc. Nebyly vůbec využity rychlostní a silové předpoklady 
jejich „afrických hráček“ v rychlém protiútoku a v útočném doskoku. Právě proto finálové 
utkání Belgie – Francie vyhrál chytřejší basketbal Belgičanek, kdy Belgie vnutila Francii 
pomalejší basketbal, bez agresivity, což byla přesně voda na její mlýn. 
Nejkrásnější utkání na ME však bylo semifinále Španělsko – Belgie, kdy byly k vidění 
nádherné individuální výkony hráček na obou stranách. Zápas měl všechny atributy finále, 
nejen kvalitou, ale i dramatičností s nečekaným vyvrcholením. To vše právě postrádal 
finálový duel Belgie s Francií. 
Španělky byly velkým favoritem ME. Spolu s Francií měly nejvyrovnanější kádr hráček 
s velkou silou pod košem, což v minulosti ne vždy platilo. Podkošová pivotka Astou Ndour, 
se senegalskými kořeny, byla jejich velkou oprou (196 cm, výborné atletické předpoklady). 
Avšak hrubé podcenění závěru utkání s Belgií, kdy ještě necelé 4 minuty do konce vedly o 9 
bodů, je pravděpodobně připravilo o titul. V úplném závěru ještě měly 13 sekund do konce 
v držení míč za nerozhodného stavu, ale špatnou rozehrávkou o něj přišly. Naopak to byla 
Belgie, která po faulu v rychlém protiútoku, vstřelila rozhodující body z čáry trestného hodu. 
 
 
 
 
 



 
Nominace hráček: 
 
Do nominace na ME se probojovalo 6 hráček r. 1993 a 6 hráček r. 1994. 
 
Radka Brhelová, 165 cm, r. 1993, post 1 
Tereza Vyoralová, 176 cm, r. 1994, post 1, 2 
Barbora Samková, 175 cm, r. 1994, post 2 
Tereza Nosková, 174 cm, r. 1994, post 2 
Kateřina Kozumplíková, 174 cm, r. 1993, post 2 
Dominika Pohunková, 176 cm, r. 1994, post 1, 2 
Michaela Vojtková, 180 cm, r. 1993, post 3 
Beáta Adamcová, 182 cm, 1993, post 3, 4 
Kamila Selucká, 184 cm, 1993, post 4 
Monika Satoranská, 184 cm, r. 1993, post 4 
Naďa Salačová, 192 cm, r. 1994, post 5 
Žaneta Dušková, 188 cm, r. 1994, post 5 
 
Kolektiv hrá ček musím za vystupování, disciplínu a bojovnost na ME pochválit. Holky 
vystupovaly jako profesionálky. Během celé přípravy a samotného ME jsme nemuseli řešit 
žádný kázeňský přestupek. 
 
Realizační tým nebudu nijak zvláště hodnotit. Považuji profesionální přístup a maximální 
nasazení všech členů za samozřejmost. 
S týmem na ME neodcestoval český rozhodčí, je těžké z mého pohledu tento fakt hodnotit, ale 
v každém případě tato skutečnost týmu nepomohla. 
 
 
Doporučení:  
 

- vést hráčky k agresivnější hře v obranné fázi, včetně kontaktní hry v podkošovém 
prostoru 

- zapojit do tréninkového procesu pravidelně posilování 
- stále pracovat na zdokonalování IČJ 

 
 

zpracovala:  Romana Ptáčková                                                       29.8. 2011 v Hradci Králové 


