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1. Nominace českého týmu, neúčasti, zdravotní indispozice 
 
Nominace a výběr hráčů byly spolu s finální účastí hráčů na ME hlavními faktory ovlivňujícími výsledky a výkony na 
ME. Jiţ při výběru hráčů pro nominaci 24 bylo velmi obtíţné najít širší okruh hráčů na jednotlivé posty, kteří by měli 
důleţitou roli ve svých klubech s poţadovanou výkonností a předpoklady pro reprezentaci. Převládal však 
optimismus vzhledem k základnímu kádru, který především na čtyřech postech kromě 5 nabízel 4 silné hráčské 
osobnosti (Veselý, Satoranský, Jelínek a Kudláček) spolu s několika dalšími zkušenými a kvalitními hráči (Gniadek, 
Číţ, Krakovič, Kohout, Ţampach, a další). Bohuţel vývojem času se objevily dvě hlavní překáţky zdravotní stav a 
fyzická připravenost účastnit se na ME a ochota reprezentovat. Obě tyto překáţky stejným dílem zapříčinily 
neúčast několika klíčových hráčů plánovaného základního kádru viz barevná tabulka níţe. Vzhledem k jiţ 
zmiňovanému problému nedostatečného výběru hráčů byla finální nominace prvotní příčinou následných výsledků. 
Celá situace byla zčásti vyřešena velmi dobrou spoluprací a zapojením hráčů z kategorie U18, coţ však mělo i 
stinné stránky a i přes velmi dobré zapojení těchto mladých hráčů se to projevilo na síle týmu.  
 

Konečná nominace reprezentačního druţstva muţů ČR U20 na ME U20 

 

Číslo dresu Příjmení, jméno Datum nar. Klub Výška Post 

4. VYORAL, TOMÁŠ 28.9.1992 Sokol Praţský 190 PG 1 

5. KOHOUT, ONDŘEJ 17.2.1991 S. Praţský/Fuenlabrada/Spain 204 PF 4 

6. VOŠLAJER, TOMÁŠ 18.9.1990 BK Pardubice 212 C  5 

7. HERING, MATYÁŠ 26.1.1991 Sokol Praţský 190 SG 2 

8. SATORANSKÝ, TOMÁŠ 30.10.1991 Qalat Caja Sol Sevilla/Spain 200 PG 1 

9. JELÍNEK, DAVID 7.9.1990 DKV Joventut Badalona/Spain 196 SG 2 

10. BALVÍN, ONDŘEJ 20.9.1992 USK Praha 215 C  5 

11. ČÍŢ, ADAM 23.8.1991 NH Ostrava 189 PG  1 

12. SOUČEK, MAREK 12.4.1990 BEIRASAR ROSALIA/Spain 211 C  5 

13. KŘÍŢ, MARTIN 17.6.1993 BK Pardubice 200 SF  4 

15. PETERKA, ONDŘEJ 23.4.1991 BK Pardubice 202 SF  3 

 
Rozehrávači:     Křídla:  
Tomáš Satoranský    David Jelínek 
Adam Číţ     Ondřej Peterka 
Tomáš Vyoral     Matyáš Hering 
 

Vysoká křídla (4):    Podkošoví hráči (5): 
Ondřej Kohout    Tomáš Vošlajer 
Martin Kříţ      Marek Souček 

Ondřej Balvín 
 
Realizační tým: 

 

Jméno, příjmení Pozice 

PETR JACHAN HEAD OF DELEGATION 

MICHAEL ŠOB TEAM MANAGER 

JAN SLOWIAK HEAD COACH 

DUŠAN BOHUNICKÝ ASSISTANT COACH 

JAROMÍR KOPECKÝ PHYSIOTHERAPIST 

PAVEL KRÁTKÝ DOCTOR 
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Širší nominace hráčů  U20  2010 

legenda 
  hráči, kteří byli k dispozici 

  hráči, kteří nebyli k dispozici z důvodu zranění či odmítnutí 

Post 1 
 

  

1. Satoranský Tomáš 100 % účast, ME 

2. Kudláček  Jakub dlouhodobé zranění, nestihl návrat 

3. Vyoral  Tomáš 100 % účast, ME 

4. Číţ Adam 100 % účast, ME, zranění kotníku na 2 dny ME 

5. Kysela Jiří individ. dohoda o zařazení až v případě vyřazení rozehrávače 

  2     

6. Jelínek David 100 % účast do ME, zraněn ve 2.utkání, dále nenastoupil 

7. Zbránek Filip účast na VT1, před VT2 odmítl nominaci  

8. Palát Michal účast na VT1, před VT2 odmítl nominaci  

9. Švejda Jan sledován v U18, dohoda s trenérem U18 na nominaci na ME, ale zraněn 

10. Šmíd Filip sledován v U18, dohoda s trenérem U18 

  3     

11. Veselý Jan neúčast, omluvil se 

12. Peterka  Ondřej 100 % účast, ME 

13. Ţampach Adam účast do MT2, zranil se na MT2 

14. Bratčenkov Vojtěch dlouhodobé zranění 

15. Kříţ Martin 100 % účast, ME 

16. Hering Matyáš 100 % účast, ME 

17. Bohačík Jaromír sledován v U18, dohoda s trenérem U18 na nominaci na ME, ale zraněn 

18. Svoboda Filip sledován v U18, dohoda s trenérem U18 

  4     

19. Krakovič Jakub neúčast, odmítnutí 

20. Gniadek Martin účast do VT2, dlouhodobé potíže s achil.(zánět) 

21. Kohout Ondřej 100 % účast, ME 

22. Poche Adam dlouhodobé zranění 

  5     

23. Vošlajer Tomáš 100 % účast, ME 

24. Souček Marek 100 % účast, ME 

25. Jaroš Milan účast na VT1, dohoda s hráčem o dalším zařazení v případě vyřazení 5 

26. Balvín Ondřej 100 % účast, ME 

27. Kurimský Michal po dohodě spolupracoval jako sparing 
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Zdravotní indispozice hráčů řešené v přípravě: 
 
Martin Gniadek – největší problém v přípravě, který měl své příčiny z minulé sezóny, zánět achill. šlach na obou 
dolních končetinách, po diagnostice na prvním VTR absolvoval úvodní vyšetření - magnetickou rezonanci, která 
potvrdila dlouhodobý zánět, následovala léčba (laser, atd.), avšak situace se zvyšující zátěţí zhoršovala a po turnaji 
v Itálii hráč musel odstoupit, neboť v tak krátké době daný problém nešlo vyléčit. Po komunikace s klubem 
následovalo vyšetření klubovým lékařem.  
 

Adam Ţampach – na turnaji ve Španělsku si v prvním utkání proti Španělsku poranil kotník, v turnaji dále 
nepokračoval, po návratu ihned absolvoval vyšetření v Nemocnici v Jablonci n.N. u lékaře NT a následně u svého 
lékaře, obě vyšetření prokázali běţné poranění kotníku bez váţných důsledků, ale s délkou léčby, které znemoţnila 
pokračování hráče v přípravě, resp. účasti na ME 
 
Zdravotní indispozice hráčů na ME:  
 
Adam Číţ – na první tréninkové jednotce si poranil kotník, trénink nedokončil, v nejkratší moţné době absolvoval 
vyšetření RTG, které neprokázalo ţádné obtíţe, další postup byl konzultován místním chorvatským a týmovým 
českým lékařem, následnou intenzivní léčbou ve spolupráci fyzioterapeuta a lékaře se hráč po dvou dnech zapojil do 
plné zátěţe, samozřejmě jeho výkony byly handicapovány tímto zraněním. 
 

Tomáš Vošlajer – v utkání s Lotyšskem si způsobil podvrtnutí kotníku, v utkání nepokračoval, ale po intenzivní 
léčbě fyzioterapeuta byl druhý den v pořádku a další léčby a vyšetření nebylo zapotřebí. 
 

David Jelínek – při druhém utkání s Lotyšskem spadl po nájezdu na koš na záda na palubovku, utkání nedohrál, 
pád měl velmi bolestivé následky (i v důsledku podobného pádu na předchozím turnaji). Bezprostředně bylo 
vykonáno první vyšetření RTG, které neprokázalo ţádné následky. Bohuţel bolestivost pokračovala i v následujících 
dnech a ani intenzivní léčbou (masáţe, prášky, injekce) se nedařilo bolesti utlumit. Po přejezdu do Zadaru se 
podařilo zařídit další vyšetření – magnetickou rezonanci zad. Získané materiály neprokázaly ţádné problémy a 
následky, po konzultaci chorvatských lékařů a týmového lékaře, se pokračovalo v nastoupené léčbě a zapojení 
hráče do sportovní činnosti bylo otázkou bolestivosti zad. Bohuţel ta přetrvávala aţ do konce turnaje, takţe hráč se 
jiţ do basketbalové činnosti nevrátil, a to ani přes veškerou snahu  (injekce, atd.) lékaře a fyzioterapeuta. Po návratu 
z ME týmový lékař konzultoval podklady z magnetické rezonance s dalšími dvěma specialisty, kteří taktéţ nepotvrdili 
ţádný nález.  

Vzhledem k četnému vyţití zdravotnických zařízení v místě ME (RTG, magnetická rezonance) musíme 
ocenit pořadatele za výborný servis a přístup v této oblasti. 
 

 
2. Přehled výsledků turnaje, umístění, statistiky, individuální výkony 

 
Na ME divize A startovalo 16 týmů, nováčky byli český tým a tým Nizozemí.  
Čtyři skupiny A a B (Crikvenica), C a D (Makarska) po čtyřech týmech, první tři týmy z kaţdé skupiny postupovaly do 
šestičlenných skupin E (A1-3, B1-3, Crikvenica) a F (C1-3, D 1-3, Makarska), v nichţ kaţdý tým hrál tři utkání a 
první čtyři týmy postupovaly do play-off (1/8, 1/4, 1/2), jehoţ všechna utkání se hrála v Zadaru. Týmy umístivší se 
v základních skupinách na 4. místě hrály v Zadaru ve skupině G dvoukolově kaţdý s kaţdým 6 utkání (13-16. 
místo). Týmy na 15. a 16. místě sestoupily do Divize B. Týmy na 5. a 6. místě ve skupinách E a F hrály o konečné 
umístění stejně jako poraţení v play-off, všechna tato utkání se hrála v Zadaru. 
 

Výsledky českého týmu: 

Česká Republika – Řecko   67:92 (8:24, 19:21, 25:26, 15:21) 

Ukrajina – Česká Republika   85:75 (16:20, 23:16, 21:26, 25:13) 

Lotyšsko – Česká Republika   84:53 (19:20, 22:11, 22:14, 21:8) 

Česká Republika – Německo   68:73 pp (11:16, 11:5, 12:19, 21:15, 13:18) 

Nizozemí – Česká Republika   67:75 (26:22, 11:15, 10:21, 20:17) 

Česká Republika – Turecko   61:70 pp (15:14, 13:18, 11:19, 18:6, 4:13) 

Německo – Česká Republika   75:59 (21:19, 26:12, 11:6, 17:22) 

Česká Republika - Nizozemsko  71:81 (27:15, 14:22, 16:21, 14:23) 

Turecko - Česká Republika   72:62 (11:13, 22:9, 16:17, 23:23) 
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Konečné umístění: 

1. FRANCIE      Finále:       

2. ŘECKO      Řecko – Francie   62:73 

3. ŠPANĚLSKO     O 3. místo:  

4. Chorvatsko      Chorvatsko – Španělsko  79:86 

5. Rusko 

6. Černá Hora      Semifinále: 

7. Srbsko      Řecko – Chorvatsko 71:56 

8. Ukrajina      Francie – Španělsko  86:83 

9. Litva 

10. Itálie 

11. Lotyšsko      Čtvrtfinále: 

12. Slovinsko      Řecko – Rusko  74:55 

13. Turecko      Ukrajina – Francie  57:80 

14. Německo      Španělsko – Černá Hora  64:50 

15. Nizozemí      Chorvatsko – Srbsko  76:75 

16. Česká republika 

 

MVP ME U20 2010 

Andrew ALBICI - Francie 

 

ALL STARS TEAM ME U20 2010 

 

 Andrew ALBICI   Francie  guard 

 Nikos PAPPAS   Řecko   guard 

 Kostas PAPANIKOLAOU Řecko   forward 

 Mario DELAŠ   Chorvatsko  forward 

 Nikola MIROTIČ   Španělsko  center 

 

 

Nejlepší střelci 
 

1. PAPPAS  Řecko  22.1 
2. OTVERECHENKO Ukrajina 18.8 
3. GENTILE  Itálie  17.2 
4. NATYAZHKO  Ukrajina 17.2 
5. MIHAILOVIČ  Černá Hora 16.9 
6. SATORANSKÝ  ČR  15.8 
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Útočné doskakování 
1. Aldemir  Turecko 4.6 
2. Dubljevic Černá Hora 4.4 
3. Ivlev  Rusko  4.2 
4. Natyazhko Ukrajina 4.2 

 
Obranné doskakování 
1. Ivlev  Rusko  7.2 
2. Aldemir  Turecko 7.0 
3. Musli  Srbsko  5.8 
9. Satoranský ČR  4.7 

 
Doskoky celkem 
1. Aldemir  Turecko 11.6 
2. Ivlev  Rusko  11.4 
3. Natyazhko Ukrajina   8.4 
4. Musli   Srbsko     8.4 
 
Asistence 
1. Albicy  Francie 5.9 
2. Satoranský ČR  5.4 
3. Yildirim  Turecko 3.9 
4. Franch  Španělsko 3.7 

 
 
 

Doskakování (celý turnaj 9 utkání) 
 

1. Rusko  348 38.7 
2. Chorvatsko 340 37.8 
3. Španělsko 327 36.3 
4. Slovinsko 281 35.1 
5. Turecko 315 35.0 
6. Srbsko  312 34.7 
7. Litva  276 34.5 
8. Lotyšsko 275 34.4 
9. Řecko  300 33.3 
10. Německo 299 33.2 

11. Ukrajina 295 32.8 
12. Francie 293 32.6 
13. Nizozemí 281 31.2 
14. Itálie  246 30.8 
15. Montenegro 275 30.6 
16. ČR  269 29.9 

 
Pozn. ITA, LIT, LAT, SLO hráli jen 8 utkání. 
 

Nejvíce odehraných minut 
 

1. Satoranský ČR  331 36.7 
2. Papanikolaou Řecko  324 36.0 
3. Pappas  Řecko  319 35.4 
4. Mahmutoglu Turecko 303 33.7  
5. Otverchenko Ukrajina 301 33.4 
6. Mihailovic Černá Hora 301 33.4 
7. Dubljevic Černá Hora 292 32.4 
8. Aldemir  Turecko 289 32.1 
9. Natyazhko Ukrajina 288 32.0 
10. Franch  Španělsko 284 31.5 
11. Albicy  Francie  284 31.5 
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3. Charakteristika a zhodnocení herního výkonu českého týmu 
 

Z hlediska postového sloţení byl český tým silný na postech vnějších hráčů (1-3), kde však po vyřazení D.Jelínka 
jeho síla samozřejmě klesla a při schopnosti některých hráčů převzít zodpovědnost při zakončení se vše točilo 
kolem Tomáše Satoranského a to byla samozřejmě výhoda soupeře. Útočná síla týmu tak byla v přípravě 
soustředěna právě na hru hráčů na pozicích 1-3, kteří zakončovali většinu útoků. Naopak očekávanou slabinou byli 
podkošoví hráči, především jejich důraz a efektivita. Ač český tým měl tři (v přípravě aţ 5) hráče 210 cm a vyšší, tak 
tyto výškové dispozici se ukázaly při atletických, obecně pohybových a silových schopnostech hráčů jako nevýhoda. 
Bohuţel při budování útočné hry nebylo moţné vyuţívat hru podkošových hráčů v dolním postavení, coţ bylo velkou 
slabinou, která pak vytvářela daleko větší tlak na hráče na periferních postech. Vzhledem k největší slabině 
doskakování pak tým nemohl vyuţívat dostatečně přechodovou fázi, tzv. transition offense, a musel se spoléhat na 
taktickou hru v postupném útoku, která byla výrazně ovlivněna jednak nízkým dovednostem potenciálem hráčů, ale i 
jejich schopností převzít útočnou zodpovědnost. Neznamená to, ţe by hráči neměli dovednosti, ale nejsou je 
schopni vyuţívat pod takovým agresivním tlakem, a to především z hlediska sebevědomí a jistoty.  
V obranné fázi se tým prezentoval základní osobní obranou zaloţenou na základních obranných kombinací, 
modifikovaných dle soupeřů. Dále vyuţíval celoplošný zónový presing a zónovou obranu na 1/3 hřiště. 
Z individuálních výkonů se očekávaly výkony dvou hráčských osobností D.Jelínka a T.Satoranského doplněné o 
další hráče. Bohuţel David Jelínek odehrál z 9 utkání jen 1,5 utkání, takţe veškerá zodpovědnost připadla na 
T.Satoranského, ke kterému se bohuţel i přes snahu a dobrý přístup nikdo zodpovědností nepřidal. O tom svědčí 
jeho nezastupitelná role v doskakování, v asistencích, atd. Největším propadem jsou výkony podkošových hráčů, 
především Tomáše Vošlajera, ale i Marka Součka. Nakonec nejvíc minut odehrál nejmladší Ondřej Balvín, který se 
prezentoval nejvíce basketbalovými výkony, avšak ztrácel v silových soubojích. Z vnějších hráčů převaţovala 
nevyrovnanost a především nejistota hrát pod agresivním tlakem, nedostatek zodpovědnosti a sebevědomí, 
samozřejmě dáno dovednostním potenciálem hráčů. Důleţitým ukazatelem je skutečnost, ţe ani hráči, kteří mají 
větší zkušenosti a odehrané minuty v MNBL nedokázali tyto zkušenosti prokázat na hřišti a úroveň MNBL se 
neukázala jako dostatečná. 

  
Silné stránky českého týmu 
 
1. Taktická připravenost – herní systémy, bohuţel byly připraveny pro střílející hráče na pozici 2 a 3, coţ při 

absenci Davida Jelínka sníţilo danou efektivitu, bohuţel v obranné fázi velmi dobrá taktická příprava často 
skončila na limitech podkošových hráčů a především obranném doskoku.  

2. Střelba z dlouhé vzdálenosti – vysoká úspěšnost střelby z dlouhé vzdálenosti byla základním nástrojem 
k vítězství. Bohuţel absencí D.Jelínka a zvyšující se únavou klíčových hráčů tento ukazatel ztrácel svoji sílu. 

3. Výškové sloţení týmu – vysocí podkošoví hráči se však stali nevýhodou v boji s menšími, ale atleticky a silově 
lépe disponovanými  hráči soupeřů, výhodou však byl vysoký rozehrávač T. Satoranský, který tak mohl 
efektivně vyuţít hru v dolním postavení. 

 
Slabé stránky českého týmu 
 

1. Doskakování - hlavní brzda v přechodu do protiútoku, současně sniţovalo efektivitu obranné činnosti, i kdyţ tým 
byl velmi dobře takticky připraven v obranné fázi, tak útočné doskoky soupeře a laciné druhé střely tuto efektivitu 
zcela eliminovaly. Viz tabulka o doskakování v odst. 5, kde je jasné postavení českého týmu.  

2. Osobní souboje – boj o pozici, fyzický kontakt, odolnost a ochota obětovat se v osobních soubojích 
3. Hráčské osobnosti/nevyváţenost hráčských rolí - neschopnost převzít hráčskou zodpovědnost, rozhodovat 

utkání, většina útočné aktivity končila u Tomáše Satoranského, zvlášť v klíčových okamţicích utkání. Kdyţ bylo 
utkání rozhodnuté, stejně tak v přípravě, řada hráčů hrála daleko aktivněji a sebevědoměji, zcela opačně neţ u 
vyspělých týmů, resp. velkých hráčů, kteří dokáţou být efektivní v klíčových momentech. 

4. Střelba TH 
5. Hra 1-1, resp. agresivita jak v útočné, tak obranné fázi 1-1, jednak fyzický, ale HLAVNĚ i mentální výkon (snaha 

vyhrát souboj) 
6. Hra v dolním postavení – rolování v kombinaci pick and roll, obranné kombinace při řešení slony na míč 
7. Slabý přechod na útočnou polovinu vzhledem k výjimečnosti této situace při slabém doskakování 
8. Spacing v útočné fázi – absolutní rozdíl proti soupeřům, v základech basketbalu. 
9. Uvolnění bez míče – vyuţití clon (opět rychlost a agresivita). 
 
 

4. Zhodnocení a charakteristika výkonů a trendů zúčastněných týmů 
 

Obecně lze 16 týmů účastnících se ME rozdělit do tří skupin, přičemţ některé týmy jako Francie během turnaje 
měnily svoji tvář (rostoucí výkonnostní křivka).  
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Na top úrovni byla pětice týmů Řecko, Francie, Španělsko, Chorvatsko a Srbsko, z nichţ lze ještě vyzdvihnout oba 
finalisty Francii a Řecko, kteří se prezentovali dvěma odlišnými styly. Francie jako obraz atleticky a silově 
dominujícího týmu s velmi agresivním pojetím hry zapojením velké vyrovnané rotace hráčů. Na druhé straně řecká 
basketbalová elegance a zkušenost zaloţená na efektivitě hráčských osobností s minimální rotací hráčů (klíčoví 
hráči 35 minut na utkání). Střední úroveň pak tvořili Rusko, Černá Hora, Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Itálie a Slovinsko. 
Samostatnou výkonnostní skupinou pak byla čtveřice týmů ve skupině G – Turecko, Německo, Nizozemí a ČR. 
Obecně na všech úrovních dominovaly osobní obranné systémy, u většiny týmů se snahou o celoplošné krytí hráče 
s míčem. Pouze jako doplňkovou obranu týmy vyuţívaly zónovou osobní obranu na 1/3 hřiště a celoplošné zónové 
presingové obrany. Ty týmy vyuţívaly pouze jako nástroj změny vývoje utkání. V útočné fázi byla snaha o rychlý 
přechod do protiútoku, tzv. transition offense, a především následný přechod do jednoduché set offense. Zde jiţ byl 
velmi rozdílný přístup v realizaci. Týmem s největší snahou o transition offense vyuţívající svoje atletické dispozice 
byla Francie, následně pak Řecko, Rusko, Srbsko a Španělsko.  

 
Trendy: 

 

 Atletické a silové pojetí herního výkonu s maximální mírou agresivity jak v útočné, tak obranné fázi 

 Týmová práce opírající se o zodpovědné, sebevědomé individuální výkony jedinců – četnost a rychlost 

přihrávek (velký rozdíl proti českému týmu, coţ souvisí s kvalitou uvolnění a spacingu) 

 Spacing – prostorové uspořádání hráčů v útočné fázi dle polohy míče, spoluhráčů a obránců 

 Fyzický kontakt opírající se o stabilitu postoje hráčů, tzv. balance 

 Jednoduchost útočného projevu – vytváření situací ve hře 1-1, základní kombinace clony na hráče s míčem 

– jak ze středu, tak ze strany hřiště (middle, side line pick and roll/pop out) 

 Snaha o jednoduché koše - výborný přechod na útočnou polovinu - všech 5 hráčů  

 

5. Přehled utkání českého týmu, statistické ukazatele 
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pok. úsp % pok. úsp. % pok. úsp. % 

SATORANSKÝ 
Tomáš 72 37 51 46 11 24 45 35 78 142 12 42 54 23 32 18 0 49 138 

PETERKA Onřej 40 17 43 38 15 39 15 12 80 91 15 36 51 9 14 15 0 11 84 

VYORAL Tomáš 22 12 55 41 18 44 21 13 62 91 5 8 13 4 20 19 0 15 43 

KOHOUT Ondřej 28 10 36 28 9 32 17 8 47 55 10 19 29 3 13 26 0 2 4 

KŘÍŢ Martin 28 14 50 18 3 17 31 14 45 51 12 29 41 8 15 26 1 0 14 

VOŠLAJER Tomáš 24 10 42 12 3 25 12 7 58 36 7 9 16 4 11 24 0 6 -1 

BALVÍN Ondřej 27 14 52 0 0 0 10 4 40 32 8 18 26 3 15 12 6 2 23 

SOUČEK Marek 28 14 50 0 0 0 5 2 40 30 3 10 13 1 10 19 2 1 1 

JELÍNEK David 19 5 26 8 5 63 4 2 50 27 2 4 6 2 2 5 0 2 11 

HERING Matyáš 16 2 13 14 2 14 12 9 75 19 5 3 8 4 9 13 1 2 -17 

ČÍŢ Adam 12 3 25 12 2 17 6 5 83 17 3 7 10 6 10 4 0 5 4 

Team                     2 0 2   1         

  CELKEM  316 138 44 217 68 31 178 111 62 591 84 185 269 67 152 181 10 95 304 
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ME U20   Divize A - ČR     průměry na utkání 
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SATORANSKÝ Tomáš 9 331 36,8 142 15,8 54 6,0 138 15,3 

PETERKA Onřej 9 283 31,4 91 10,1 51 5,7 84 9,3 

VYORAL Tomáš 9 209 23,2 91 10,1 13 1,4 43 4,8 

KOHOUT Ondřej 9 162 18,0 55 6,1 29 3,2 4 0,4 

KŘÍŢ Martin 9 243 27,0 51 5,7 41 4,6 14 1,6 

VOŠLAJER Tomáš 9 120 13,3 36 4,0 16 1,8 -1 -0,1 

BALVÍN Ondřej 7 118 16,9 32 4,6 26 3,7 23 3,3 

SOUČEK Marek 9 97 10,8 30 3,3 13 1,4 1 0,1 

JELÍNEK David 2 46 23,0 27 13,5 6 3,0 11 5,5 

HERING Matyáš 9 130 14,4 19 2,1 8 0,9 -17 -1,9 

ČÍŢ Adam 8 106 13,3 17 2,1 10 1,3 4 0,5 

                    

  CELKEM  9     591,0 65,7 267,0 29,7 304,0 33,8 

 
 
 
 

Základní skupina A - ČR 

 
 

Crikvenica, 8.7.2010, 19.00, skupina A – 1. utkání 

Česká Republika – Řecko   67:92 (8:24, 19:21, 25:26, 15:21) 

Body: Jelínek 17, Satoranský 10, Vyoral 11, Kohout 11, Kříţ 6, Souček 5, Hering 5, Balvín 2 

ME Divize A hráčů do dvaceti let po včerejším oficiálním ceremoniálu dnes otevřelo své brány ve všech skupinách, 

nač basketbalová Evropa čekala. Skupina A hrající se v Chorvatské Crikvenici odstartovala duelem Ukrajiny 

s Lotyšskem (91:70), Češi se v prvním utkání postavili velkému favoritu celého turnaje o Mistra Evropy, kterým je 

reprezentace Řecka. Základní sestava Vošlajer, Kohout, Satoranský, Jelínek a Peterka hned od začátku čelila 

velkému ofenzivnímu tlaku, kdyţ Řekové hned po rozskoku proměnili trojku a v další šanci koš s faulem i následný 

trestný hod. Český bodový účet otevřel Satoranský a sníţil na 2:6. Soupeř se však dostával do koše aţ příliš lacino 

a po pěti minutách byl stav 6:14. Češi v tu chvíli příliš spěchali a nepříliš vyuţívali limitu čtyřiadvaceti vteřin. Přílišná 
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snaha co nejdříve se dostat herně do utkání vedla ke ztrátám a stavu 6:17, při kterém si trenér Slowiak byl nucen 

vybrat první oddechový čas. Řeky skvěle dirigoval Pappas a jeho modrá mašina se začala rozjíţdět aţ nebezpečně 

rychle. 8:24 po první čtvrtině. Čeští hráči byli všude o krok pozadu a často se jiţ dívali na zády útočících Řeků. 

Ondřej Balvín otevřel skóre druhé desetiminutovky, ale problém byl v tom, ţe Češi nebyli schopni zpevnit obranný 

val a nervozita při jejich zakončování vyráţela míč z obroučky. Po třinácti odehraných minutách 10:32. David Jelínek 

trojkou sniţuje na dvacetibodový rozdíl, poté přidává další a stav je 18:35. České publikum, které přijelo podpořit 

reprezentační výběr ČR, oţívá a volá po obraně. Češi se stahují do zónové obrany, ale i ta bodově propouští pod 

palbou soupeřových trojek a chytré hry bez míče. Vedení Řeků se dalo očekávat, ale poločasový výsledek 27:45 je 

aţ příliš devastující pro mentalitu hráčů ČR. Po návratu z šaten se i nadále hráči ČR střelecky trápí, nedaří se jim 

vytvořit stabilní střeleckou pozici pod tíhou excelentní obrany Řecka, ale hlavně sami stále inkasují. Rozhodně však 

nelze mluvit o rezignaci a sloţení zbraní. Především duo Satoranský – Jelínek předvádí, ţe zná recept na aktivní hru 

soupeře a sniţuje v sedmadvacáté minutě na 42:58. Po technické chybě, která směřuje k lavičce soupeře, Matyáš 

Hering proměňuje všechny čtyři trestné hody (za faul) a rázem je vše znovu pootevřené. A v boji pokračuje, získává 

na sebe další dvě osobní chyby soupeře a sniţuje na rozdíl třinácti bodů (47:60). To se ale uţ o slovo hlásí Nikolaos 

Pappas, aby mohl proměnit svůj třetí trojkový pokus. Do konce utkání zbývá deset minut a stav je 52:71. Řekové 

však na kaţdý český atak dokáţou okamţitě útočně kontrovat, navíc trestají kaţdou chybu. Český tým však stále 

bojuje. Tomáš Satoranský a jeho úspěšný pokus za tři body. Tomáš Vyoral si vybírá tu samou pozici a upravuje na 

58:71. Martin Kříţ míří k čáře trestného hodu – 60:71. Sérii 8:0 zastavuje dvěma trojkami další hvězda Hellas a to 

Konstantinos Sloukas. Kdykoli se tým trenéra Slowiaka dostane na dostřel třinácti bodů, přijde studená sprcha ze 

strany favorita a o moc zkušenějšího soupeře. Řecko ukázalo hned při svém prvním vystoupení na ME, ţe ho 

moţná trápí krize finanční, ale po stránce basketbalové rozhodně netrpí, a svou kvalitou paří mezi naprostou špičku 

na turnaji. Účet utkání se zastavil na skóre 67:92. Češi si musejí počkat na své první vítězství minimálně do pátku a 

bojovat tak i nadále o tři postupová místa ze skupiny, která znamenají postup ze skupiny i jistotu udrţení v Divizi A 

ME pro příští rok. Řekové dnes potvrdili, ţe přijeli obhajovat loňský mistrovský triumf. Český tým se dnes měl 

moţnost učit od „šéfkuchaře“, to hlavní přijde v pátek, kdy v roli „hostů“ vyzve Lotyšsko, které se na šampionátu 

prozatím prezentovalo dle očekávaní kvalitní zónovou obranou a slušnou střelbou z delší vzdálenosti. K dispozici 

v tomto utkání by mohl být uţ i Adam Číţ, který léčí poranění kotníku.   

Jan Slowiak (trenér): „Bohuţel jsme úvod turnaje nezvládli. První čtvrtina rozhodla o vývoji utkání. My jsme byli 

ustrašení. Byli jsme všude o krok pozdě jak v útoku, tak v obraně a Řekové vypadali oproti nám agresivně, 

sebevědomě a to jim umoţnilo dávat lehký koše z rychlého protiútoku i z dálky, ze které měli slušné procento 

úspěšnosti. Poté jsme sice odehráli dvě vyrovnané čtvrtiny, ale vţdy, kdyţ jsme se blíţili na dostřel, nechali jsme si 

dát dvě trojky. Za ty další fáze utkání sneseme měřítko. Ukázali jsme, ţe hrát basket umíme, nicméně těch výpadků, 

hlavně obraně bylo moc. Zítra musíme vstoupit do utkání úplně jinak.“ 

Tomáš Vyoral (hráč): „Hlavně v prvním poločase jsme neplnili pokyny trenéra, kdyţ jsme byli daleko méně 

agresivní v obraně, neţ jsme potřebovali. V tom druhé jsme se to snaţili zlepšit, ale Řekové mají svou kvalitu. 

V jednu chvíli jsme se dostali na přijatelný zhruba desetibodový rozdíl, ale opět svýma chybama jsme vše posunuli 

na rozdíl pětadvaceti bodů.“  

 

Crikvenica, 9.7.2010, 14.30, skupina A – 2. utkání 

Lotyšsko – Česká Republika  84:53 (19:20, 22:11, 22:14, 21:8) 

Body: Satoranský 15, Jelínek 10, Kohout 10, Kříţ 5, Hering 4, Číţ 3, Peterka 2, Vyoral 2, Balvín 2 

Druhý hrací den turnaje k sobě svedl ve skupině A Lotyšsko v roli „domácího“ a Českou Republiku. V 14:30 se 

k rozskoku za ČR postavili Kohout, Peterka, Kříţ, Jelínek a Satoranský. Posledně jmenovaný byl prvním, kdo 

proměnil střelu v platný koš a v zápětí přidal hned další. Vstup do utkání českému celku vyšel a nechal zapomenout 

na ten proti Řecku. Trenér Krumins si za stavu 2:7 byl nucen vzít oddechový čas, aby zastavil aktivitu hráčů 

v modrých dresech. Na ten mu David Jelínek odpověděl tím nejlepším moţným způsobem. Dal trojku a v zápětí po 

asistenci Satoranského lehký koš z protiútoku. 2:12 po čtyřech odehraných minutách. Lotyši se začali 

vzpamatovávat z náporu a pouţívat jednu ze svých největších zbraní, kterou je útočný doskok. Díky tomu dosáhli 
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série 9:2 a během dvou minut byl na řadě s oddechovým časem trenér Slowiak. Diváci mohli sledovat fyzickou hru 

plnou silových soubojů o doskok míče na obou stranách. Nejtěsnější vedení vydrţelo do konce čtvrtiny – 19:20. Poté 

Lotyši dvěma rychlými protiútoky obrací ukazatel vedení, mají více ze hry a díky svému důrazu pod košem přidávají 

koš s faulem. Překvapivě jsou to Češi, kdo jako první mění svou obranu na zónovou. Ta se s trochou štěstí 

nedopouští chyby a na druhé straně Tomáš Satoranský sám v patnácté minutě vyrovnává na 26:26. Trojková smršť 

visí ve vzduchu jiţ delší dobu a nakonec přeci jen dopadá na českou obroučku v podobě dvou trojek v řadě. Lotyši 

tou dobou marně vyhlíţí agresivní obranu, se kterou se potýkali v první čtvrtině a celkem snadno si vytváří aţ 

dvanáctibodový náskok. Poločasový stav rozhodně není nikterak přívětivý. Lotyšsko vede 41:31, dokázalo doskočit 

více, jak dvojnásobek odraţených míčů (25/12 Cze) a díky třicetiprocentní střelbě z trojkového oblouku si věří. Češi 

se snaţí o sníţení náskoku, ale více, jak o deset bodů se jim to nedaří. Ve čtyřiadvacáté minutě navíc David Jelínek 

po zjevném, ale neodpískaném faulu padá zády na palubovku a nevypadá to s ním vůbec dobře, střídá. Trend 

z druhé čtvrtiny i nadále pokračuje. Lotyšsko má neskutečnou převahu na doskoku a doslova mnohdy demoluje 

snahou o „tip dunk“ konstrukci koše. Na hřiště se dostává Adam Číţ, který vynechal první utkání ME z důvodu 

poranění kotníku a snaţí se podpořit své spoluhráče. To nic nemění na tom, ţe obrana ČR není schopna zastavit 

důrazné nájezdy Lotyšů, ani zamezit jejich případným druhým pokusům v jednom útoku. Kdyţ devět minut před 

závěrečným klaksonem propadá obroučkou další trojka Kruminse, Lotyši se začínají radovat a Češi přítomni v hale 

sotva dýchají. Jejich soupeř totiţ hraje ve velké pohodě a nic nenasvědčuje tomu, ţe by neměl utkání dovést do 

vítězného konce. Hráčům v modrých dresech nelze upřít snahu a bojovnost, ale na hřišti se ukazuje, jak velký 

basketbalový rozdíl ve skutečnosti mezi oběma zeměmi je, přesto, ţe to tak na první pohled nevypadá. Ani 

v druhém utkání na ME se Čechům nedařilo, jejich role byla obtíţnější, neţ oni sami čekali, nechali si doskočit 

osmačtyřicet míčů a prohráli 84:53. Pokud chtěli stále pomýšlet na postup ze skupiny A a vyhnout se tak play-out o 

udrţení v divizi A, museli bezpodmínečně porazit Ukrajinu minimálně o dvaadvacet bodu a věřit, Ukrajinci podlehnou 

Řekům. 

Jan Slowiak (trenér): „V utkání jsme byli prvních pět minut, kdy bylo vidět, ţe chceme, jsme zkoncentrovaní, ţe 

víme, co soupeř bude hrát. Soupeře neznervóznělo ani naše vedení, hrál svoji hru. Měli jsme veliký problémy po 

celý zápas zastavit hru 1 na 1, zastavit útočný doskok soupeře a v podstatě stačila celkem jednoduchá hra na to, 

aby nás postupně rozebrali. My jsme byli všude o krok pozadu. Silově jsme absolutně nezvládali souboje. Hra 

našich pivotů absolutně neexistovala a v momentě, kdy vypadl Jelínek, otupila se úplně i naše útočná 

nebezpečnost. To utkání jsme dohrávali ve velké křeči. 

Matyáš Hering (hráč): „Začali jsme agresivní obranou, dařilo se nám i v útoku. Po první čtvrtině jsme to nedokázali 

vydrţet a v půlce jsme měli uţ desetibodové manko. Pak se nám přestalo dařil i v útoku, náskok soupeře narůstal a 

my jsme nebyli schopni se zvednou ze dna. Naše obrana nebyla.“  

 

Crikvenica, 10.7.2010, 14.30, skupina A – 3. utkání 

Ukrajina – Česká Republika  85:75 (16:20, 23:16, 21:26, 25:13) 

Body: Peterka 23, Satoranský 16, Kříţ 14, Vyoral 9, Vošlajer 5, Kohout 2, Balvín 2, Číţ 2, Souček 2  

Český tým před posledním utkáním ve skupině, kde bojoval s poslední nadějí na postup ze skupiny, provázely další 

komplikace a to zranění Davida Jelínka, který v utkání proti Lotyšsku ošklivě upadl na záda a k utkání s Ukrajinou 

nebyl připraven. Naopak musel podstoupit první vyšetření, které zatím neprokázalo další komplikace. V základní 

sestavě ho tak nahradil mladičký Vyoral, který se své role zhostil úctyhodně. O tom, ţe Češi rozhodně hlavu 

nesklápí a bojovali do poslední šance na postup, přesvědčil všechny jejich bojovný vstup do utkání. Ondřej Peterka 

je trojkou dostal poprvé za stavu 6:7 do vedení, aby následně z rychlého protiútoku proměnil razantní nájezd. 

Ukrajinci byli několikrát nuceni zakončovat aţ v posledních vteřinách čtyřiadvaceti vteřinového limitu, bohuţel však 

byli nevyzrále faulováni a trestné hody je drţely na dostřel šesti bodů. Čeští hráči byli jako vyměnění, pouze 

v obraně se stále dopouštěli mnoho faulů. Za svou předvedenou hru si však zaslouţili právem vedení 20:16 po první 

čtvrtině. Ukrajinci se nenechali zaskočit a s trochou štěstí v zakončení se dostali zpět do vedení 21:20. Obrovitý 

pivot Kyryl Natyazhko dělal Janu Slowiakovi po celé utkání nemalé vrásky. Čeští podkošoví hráči nebyli schopni 

silou eliminovat jeho útočné choutky, ani boj o pozici. Dvěma koši s faulem v řadě zvýšil výše jmenovaný na 26:20. 
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Hra se vyrovnala, oba týmy se střídaly ve vedení, ale začal se pozvolna projevovat handicap z předešlých utkání, 

kterým byl nedůraz na doskoku, respektive nezvyk na extrémní agresivitu soupeřů při něm. Ukrajina přešla do 

zónové obrany, jejíţ nedůslednost nejprve trojkou vytrestal Ondřej Peterka a posléze stejnou měrou i Tomáš Vyoral 

– 31:32. Vteřinu před koncem Češi opět faulují jednoho z pivotů a přenechávají soupeři vedení 39:36. Při pohledu do 

poločasových statistik je vidět turnajové probuzení Ondřeje Peterky, který nastřílel sedmnáct bodů, přestoţe 

v předešlých dvou utkání dohromady dal pouhé body dva. Ohromné sebeobětování Tomáše Satoranského je 

zaznamenáno i statisticky. Řídí hru, vyváţí míč, asistuje, doskakuje a neustále má v zorném poli dva své obránce. 

Při absenci Davida Jelínka leţí hlavní odpovědnost na něm. Ukrajinci zahajují druhý poločas pěti body v řadě. 

Ondřej Peterka nepřestává být při chuti a po dvou asistencích od Satoranského přidává čtyři body. Obr Natyazhko 

dostává technickou chybu po faulu na Satoranského a ten trestá z čáry trestného hodu hned třikrát 42:44. O slovo si 

říká nejmladší muţ výpravy Martin Kříţ a čtyřmi body v řadě drţí Ukrajince od těla – 52:57. Ukrajinci ve třetí čtvrtině 

dali jedenadvacet bodů a všechny padli po vystřelení za tři body! I tak Češi vedou 62:60 před vstupem do poslední 

čtvrtiny. Vedení se překlápí na stranu Ukrajiny po třech koších pivotů soupeře. Hra je vyrovnaná. Čtvrtá trojka 

Otverchenka znamená sníţení na 69:70 a do konce zbývá lehce přes pět minut. Martin Kříţ a jeho pět bodů opět 

dává více klidu při stavu 71:75. Dvě a půl minuty do konce a stav je vyrovnaný. Češi nenechávají soupeře vyhodit, 

ale vzápětí se dopouštějí kroků. Ukrajina dává z těţké pozice desátou trojku utkání (47%) a přidává z nájezdu další 

dva body – 80:75. Do konce zbývá 40 vteřin. Satoranský nedává a Češi faulují. Trenér Slowiak si bere další 

oddechový čas a má před sebou úkol během třiatřiceti vteřin zlikvidovat šestibodový náskok. Česká reprezentace uţ 

koš v tomto utkání nevstřelí a Ukrajinci zvyšují náskok za pomoci trestných hodů. Jakákoli postupová matematika 

postrádá náhle smysl. Češi hráli o 100% lépe neţ v předchozích dvou dnech, ale doslova neuvěřitelných deset 

trojek Ukrajiny, při jedenadvaceti pokusech jim po celé utkání lámalo vaz.   

Jan Slowiak (trenér): „Jednoznačně naše nejlepší utkání na ME. Bylo na nás vidět, ţe chceme zlepšit náš výkon. 

Hráli jsme dobře. Porazili nás v druhém poločase troky soupeře, který jich dal poměrně hodně. Řada z nich byla 

těţkých, zejména ta poslední rozhodující za vyrovnaného stavu, kdy stříleli přes blok pivota. Pokud budeme 

pokračovat v těchto výkonech, máme velkou šanci na to, abychom se zachránili. Věřím v to já a po dnešku o trochu 

víc i hráči.“ 

Tomáš Satoranský: „Bylo těţké nastoupit k takovému utkání po těch dvou předešlých. Řekli jsme si, ţe je to za 

námi a musíme předvést bojovnější výkon a ukázat, ţe umíme basket hrát. To se nám podařilo. Ukrajinci mají skvělý 

tým. Dokázali jsme se nimi drţet na doskoku, v obraně i útoku. Škoda špatné koncovky, kdy proměnili těţkou trojku 

a my uţ jsme nezvládli zareagovat. Je to velké zklamání ze sestupu do záchranné skupiny, ale ten dnešek je bod, 

od kterého se můţeme konečně odrazit a stavět na tom.“ 

 

Ostatní utkání ve skupině A: 

Ukrajina – Lotyšsko  91:70 

Řecko – Ukrajina  88:76 

Řecko – Lotyšsko  82:53 

Konečné pořadí ve skupině A: 

1. Řecko    6 

2. Ukrajina   5 

3. Lotyšsko   4 

4. Česká Republika  3 
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Skupina G:  o 13. – 16. místo 

 

Zadar, 12.7.2010, 14.30, skupina G – 1. utkání 

Česká Republika – Německo  68:73 pp (11:16, 11:5, 12:19, 21:15, 13:18) 

Body: Vošlajer 22, Vyoral 11, Satoranský 11, Peterka 8, Kříţ 8, Bering 3, Kohout 2, Souček 2, Číţ 1 

Reprezentace ČR hráčů do dvaceti let se přestěhovala do Zadaru, kde bylo jejich úkolem zachránit se v Divizi A. 

Německo jiţ nepostrádalo klíčového rozehrávače a Češi se museli obejít bez zraněného Jelínka, kterého stále 

trápily bolesti zad. První koš utkání vstřelil Tomáš Vošlajer, ale na druhé straně mu stejnou měrou oplatil pivot Zirbes 

smečí. Do vedení 6:5 šli Němci ve čtvrté minutě po rychlém protiútoku, ale Vošlajer svým šestým bodem vše vrátil 

zpět. Hra byla vyrovnaná a celkem jednoduchá. Kdo, doskočil míč, snaţil se co nejdříve zakončit, coţ vedlo 

k mnoţství nevynucených ztrát. Série osmi bodů Německa upravila skóre a po prvních deseti minutách byl stav 

11:16 v náš ČR. Vyrovnání zařídil koš Marka Součka a trojka Matyáše Heringa. Time-out pro tým Německa. Němci 

si i nadále po dobré nátlakové obraně soupeře nebyli schopni vhodně přihrát, ale Češi toho vyuţili aţ na čtvrtý 

útočný pokus a Vošlajer upravil na 18:18. Druhá čtvrtina přinesla ještě více situací, kdy se míč kutálel bez majitele 

po palubovce. Obě druţstva si navzájem přihrávala na záda, hráči podkluzovali po vlhké palubovce a nervozita byla 

cítit i v hledišti. Projevila se i na skóre utkání, kdy boj o míč nevedl ani na jedné straně k proměnění koše a za 

druhou čtvrtinu padlo v součtu pouze 16 bodů! Podstatné však bylo, ţe Češi i přes opětovnou ztrátu na doskoku 

(9:15) vyhráli tuto část hry 11:5 a v poločase vedli 22:21. „Je to vyrovnané a není to o basketbalu, ale o tom tato 

utkání o udrţení jsou,“ řekl bývalý hráč MNBL Denis Mujagič v poločase, který vše sledoval z hlediště zadarské haly. 

Stejně jako skóre toho prvního i druhý poločas otevřel bodově Tomáš Vošlajer. Tentokrát trojkou. Další tři minuty 

koš nepadl, aţ opět trojka Vošlajera hnula skóre na 28:21. Za stavu 29:23 a situaci, kdy Češi začali ovládat i doskok 

pod koši si bere trenér Wucherer oddechový čas. Němci dávají sedm bodů v řadě a trenér Slowiak dělá to samé. 

Satoranský dvěma trestnými hody vrací zpět vedení 31:30. Zónová obrana ČR zaţívá krušné chvíle a Němci dávají 

dvě trojky. Nakonec si po chybách v celoplošném pressingu prohrávají třetí čtvrtinu 12:19 a do posledního dějství se 

vstupuje za stavu 34:40. Dopich Kohouta posouvá rozdíl na čtyři body a důraz Peterky na dva. Ondřej kohout si dělá 

při útočném doskoku pátou osobní chybu. Rozhodčí pískají sporný nesportovní faul a Němci zvyšují na 38:42. 

Zlepšená aktivita na doskoku se znovu vyplácí Vošlajerovi -40:42 a posléze i Kříţovi z čáry trestného hodu - 41:42. 

Trojka kapitána Satoranského ve správnou chvíli a Češi jsou pět a půl minuty před koncem opět ve vedení 44:42. 

Navíc Tomáš Vyoral proměňuje nájezd. Stuckey z rohu sniţuje na rozdíl jediného bodu 46:45. Tomáš Vošlajer 

neproměňuje ani jeden trestný hod a události nabírají rychlý spád. Ondřej Peterka míří a trojka propadá obručí. Obr 

Zirbes si dělá razantně prostor a smečuje s faulem 49:48. Oba týmy mají pět faulů. Začíná šestková přetahovaná. 

Do konce zbývají dvě a půl minuty a na tabuli svítí stav 50:50. Tomáš Vyoral dvakrát po bodu úspěšný. Vyrovnání 

z nájezdu Němců. Minuta do konce a vše je stále nerozhodně. Ústřední rozehrávač s orlicí na prsou Maurice 

Stuckey bere vše na sebe a dává těţkou trojku. Češi míjejí zařízení, ale Němci se na druhé straně dopouštějí tří 

vteřin. Trenér Slowiak si bere oddechový čas a do konce zbývá 21 vteřin. Stav 52:55. Satoranský při nájezdu 

faulován. Čas se zastavuje na jedenácti vteřinách. První šestku nedává. Druhou ano a Německo si bere time-out. 

Stává se něco nevídaného a Němci následně nejsou schopni vyhodit v pětivteřinovém limitu! Satoranský bere v roli 

nejzkušenějšího vše na sebe a proměňuje nájezd! 55:55 a třetí vzájemné střetnutí přináší druhé prodlouţení. 57:61 

a němci se začínají nebezpečně trefovat. Trojka Martina Kříţe přichází právě v čas! Problémy dělá opět Stuckey a 

jen tak tak při faulu nedává koš. První šestku nedává a druhou míjí také. Tomáš Vošlajer je v cloně faulován, ale 

první šestku neproměňuje. Druhou ano – 61:61. Anthony Di Leo dává koš s faulem, ale šestka je znovu zakletá. 

Problém je, ţe Češi si nedokáţou vytvořit střeleckou pozici a Di Leo dává střelu ze střední vzdálenosti. 61:65 a do 

konce zbývá necelá minuta. Martin Kříţ dává lehký koš, ale Monse na druhé straně dává trojku 63:68. Vošlajer hází 

dva trestné hody. První dává, druhý také. Na čáru šestky míří Simon Schmitz, obě proměňuje a rozhoduje utkání. 

Během patnácti vteřin uţ Češi nic nevymyslí, ba naopak faulují. Konečný stav utkání po prodlouţení je nakonec 

68:73. Poprvé na ME Češi přeskákali soupeře (42/31), měli méně ztrát a hráli pohlednější basketbal. Ani to nestačilo 

a mohlo za to třeba i celkem patnáct neproměněných trestných hodů.  
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Jan Slowiak (trenér): „Dnešní utkání bylo zejména v prvním poločase hodně nervózní. Oba týmy působili místy 

nebasketbalově, měli velké mnoţství nevynucených ztrát. Malá střelecká úspěšnost. V druhém poločase se uţ začal 

hrát basket a zdálo sem, ţe máme naději jít do náskoku, ale vţdy nás limitovaly chyby. Neproměnili jsme patnáct 

šestek a to si myslím je jeden z důvodů poráţky. V závěru jsme minuli dvě střelecké pozice a to nás můţe mrzet. Je 

to v druhém zápase po sobě, kdy za těsného stavu, nedáme jasné šance, které kdybychom proměnili, tak ten zápas 

dopadne jinak. Dívejme se dál, do dalšího dne a věřme, ţe můţeme mít vyšší střeleckou úspěšnost, coţ je pro naši 

hru důleţité. Střelba z perimetru je naše hlavní zbraň. Pokud se nám v odvetě podaří je porazit o šest bodů, 

dostaneme je pod sebe a nic se celkem neděje. Teď je podstatné, aby psychika týmu zůstala pozitivní.“ 

 

Zadar, 13.7.2010, 14.30, skupina G – 2. utkání 

Nizozemí – Česká Republika  67:75 (26:22, 11:15, 10:21, 20:17) 

Body: Satoranský 24, Vyoral 20, Peterka 12, Souček 8, Kohout 4, Kříţ 4, Číţ 2, Vošlajer 1 

Druhé utkání v boji o záchranu svedlo k sobě opět týmy, které se utkaly jiţ v přípravě. Holandsku se na hřiště vrátil 

Schaik, střílející pivot, kdeţto Češi stále postrádali Davida Jelínka. I nadále ho trápí bolest zad a není schopen se 

vrátit na hřiště. Rentgen i magnetická rezonance, kterou absolvoval, neprokázaly ţádné následky jeho pádu, přesto 

hru sledoval opět jen z lavičky. Utkání bylo od prvních minut hodně nervózní a emotivní. Olej do ohně přilili sami 

pořadatelé, kdyţ stolek zapisovatele nezvládal svou roli. Oba celky se začali dohadovat o reálném stavu utkání, 

kdyţ v zápise zcela zřejmě chyběla proměněná šestka Tomáše Satoranského. Nastal chaos, rozhodčí krotili emoce, 

komisař utkání působil zmateně a výsledkem bylo přerušení hry na zhruba deset minut! Holandsko si udrţovalo 

stále zhruba čtyřbodový náskok. Bylo to díky potrestaným chybám ČR především z rychlého protiútoku. Dvě minuty 

před koncem druhé čtvrtiny Tomáš Satoranský vyrovnává „monster dunkem“ na 37:37 a koš do konce první půle uţ 

nepadne. V poločase se rozhodčí včetně komisaře přesouvají ke kameře a dávají Čechům za pravdu. Třetí čtvrtina 

pro české barvy vyšla na výbornou. Holanďané pod tíhou obrany nedokázali během čtyřiadvaceti vteřin dvakrát 

vystřelit. V zápětí utrţili bodovou šňůru 17:2 a ta jim zasadila mat. Zónovou obranou se ještě pokoušeli o zvrat a pět 

minut před koncem dosáhli na rozdíl čtyř bodů, ale vţdy včas za záchrannou brzdu zatáhl buď kapitán Tomáš 

Satoranský, nebo trojkou Tomáš Vyoral. Češi nakonec porazili Holandsko 75:67, připsali si tak první výhru na ME a 

zároveň i první v sestupové skupině G. Po dvou hracích dnech tak měli všichni, kdo se perou o nesestupové pozice, 

jednu výhru. Za vyzdviţení určitě stojí výkony mladého Tomáše Vyorala a kapitána týmu Tomáše Satoranského, 

který zkušeně dovedl svůj tým k první výhře na turnaji, kdyţ sám obstaral čtyřiadvacet bodů, devět doskoků, osm 

asistencí a získal na sebe celkem osm faulů (uţitečnost 33)! Na hřišti tráví vţdy kolem osmatřiceti minut a při 

absenci Davida Jelínka je pod enormním tlakem soupeřů i myšlenky na záchranu vlastního týmu před pádem do 

Divize B.  

Jan Slowiak (trenér): „Dobře jsme do utkání vstoupili, ale nechali jsme se vykolejit chybami stolku. Stálo nás to 

vedení, koncentraci, ale do poločasu jsme se do utkání vrátili. V druhé půli jsme byli lepším tým, bohuţel ta zúţená 

rotace má nevýhody v tom, ţe nám docházejí dříve fyzické síly. Výrazný náskok jsme tak na chvíli ztratili, ale přesto 

jsme odehráli kontrolovanou koncovku. To utkání nám hrozně moc pomohlo po psychické stránce a všichni věříme, 

ţe to dokáţeme zachránit, včetně o několik let mladších hráčů, kteří si dnes odvedli své. Za dnešek je potřeba dát 

velký kredit Tomáši Satoranskému, protoţe ten tým táhnul, bral na sebe zodpovědnost střeleckou i v ostatních 

činnostech a odehrál velké mnoţství minut v kaţdém utkání. Přesto i tentokrát odvedl nadstandard pro tým a 

maximálně mu pomáhá v těch nejtěţších chvílích.“ 

Martin Kříţ (hráč): „Hlavní je to, ţe jsme vyhráli. Je to první výhra na „Evropě“ a doufejme, ţe ne poslední. Byli 

jsme od začátku agresivnější, i kdyţ nás trochu rozhodil ten kolaps stolku a věcí okolo organizace. Dovedli jsme to 

do vítězného konce a zlepšujeme se. Uţ máme lepší i ten doskok, i kdyţ je pravda, ţe většinu doskoků mají hráči 

z perimetru, neţ pivoti. Já doufám, ţe tohle je odrazový můstek a smůlu jsme si jiţ vybrali.“   
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Zadar, 14.7.2010, 14.30, skupina G – 3. utkání 

 
Česká Republika – Turecko  61:70 pp (15:14, 13:18, 11:19, 18:6, 4:13) 

Body: Satoranský 20, Balvín 9, Vyoral 8, Peterka 7, Kohout 6, Kříţ 6, Hering 3, Souček 2, 

Posledním soupeřem, který čekal na český tým ve skupině G bylo Turecko. To do moţných sestupových vod spadlo 

trochu s překvapením pro všechny a ve skupině bylo asi nejlepším týmem. David Jelínek opět usedl v civilu na 

lavičku a tak ho v základní sestavě nahradil Tomáš Vyoral. Češi od začátku působili poněkud ospale, ale na obou 

týmech byla znát únava, která se po pěti utkáních během šesti dnů kumuluje. „Domácí“ tým trenéra Slowiaka díky 

slušné střelbě za tři body vyhrál první čtvrtinu 15:14. Snaha o bodové odpoutání zahájil Matyáš Hering trojkou. Přidal 

se Satoranský a po skvělé přihrávce Vyorala i Martin Kříţ. Turci si za stavu 22:16 berou time-out. Trenér Yakan 

ordinuje tvrdost a důraz. Furkan Aldemir poslechl a začal ničit české pivoty. Po útočném doskoku vstřelil osm bodů 

v řadě a sám otočil na poločasový stav 28:32. Po poločase Tomáš Satoranský předvedl jeden ze svých leteckých 

kousků, který si zaslouţil archivaci, nicméně bylo znát, ţe ani po patnácti minutové pauze jiţ nemá sil na rozdávání 

a jeho fyzický fond byl v mínusu. Po něm Ondřej Balvín proměňuje koš s faulem i následný trestný hod. Turkova 

šavle však zůstala nabroušená a znovu úřaduje. Seká do obrany Čechů a výsledkem je stav 39:51 po třetí čtvrtině. 

Únava v té době byla značná na obou stranách a vše bylo spíše o vůli, neţ o basketbalovém umu. Čechům zvedl 

hlavy kdo jiný, neţ kapitán Tomáš Satoranský, který v řadě nastřílel šest rychlých bodů a zamával praporem k útoku. 

Následuje ho Tomáš Vyoral trojkou, Ondřej Kohout čtyřmi body a série 14:0 je na světě! Stav 53:53 a vše je opět 

otevřené. Třicet vteřin do konce za stavu 56:57 se k trestným hodům staví Kohout, ale proměňuje jen jeden. Češi 

chytře vyuţívají svých „bonusových“ faulů a Turky k ničemu jiţ nepouštějí. Za stavu 57:57 se tak prodluţuje. Pro 

Čechy je to jiţ druhé prodlouţení ve třech dnech a ani tentokrát nebyli úspěšní. Fyzičtější Turci ho vyhráli 13:4 a po 

skóre 61:70 si utrhli druhou výhru. Češi byli opravdu blízko od poraţení favorita skupiny. Ať je výsledek jistým 

zklamáním, celý tým si zaslouţí respekt za odvedený výkon za hranicí svých sil, zvláště při pohledu na ročníkové 

sloţení obou dnešních soupeřů, kdy celá  sestava hrající prodlouţení by mohla hrát kategorii U20 i příští rok. 

Jan Slowiak (trenér): „Opět nervózní utkání. Všem týmům jde o hodně. Po slušném úvodu, jsme měli špatnou 

střední část utkání, kde se zdálo, ţe Turci přejímají otěţe. Nicméně v závěru se nám podařilo vrátit do utkání a 

smazat ztrátu. V prodlouţení nám došli síly. Naši klíčoví hráči jsou jiţ delší čas přetíţení, navíc pokud netrefujeme 

z perimetru s vyšším procentem, těţko můţeme vyhrát. Dnes se nám tolik nedařilo. V útoku bylo vše příliš moc o 

Satoranském a spoluhráči se tolik nepřipojili. To při jeho minutáţi nemůţe být naše jediná útočná hrozba. Přesto 

bych chtěl hráče pochválit, protoţe to utkání oddřeli, vrátili se do něj a my jedeme dál. Máme slušnou šanci si to 

uhrát sami. Máme den volna, který maximálně vyuţijeme k regeneraci, potom nás čekají dvě klíčová utkání s němci 

a Holandskem. Pokud je zvládneme, a víme, ţe jsme toho schopni, tak stále máme záchranu ve vlastních rukou.“          

 

Zadar, 16.7.2010, 14.30, skupina G – 4. utkání 

Německo – Česká Republika  75:59 (21:19, 26:12, 11:6, 17:22) 

Body: Satoranský 15, Peterka 13, Vyoral 8, Kříţ 6, Souček 5, Balvín 4, Číţ 3, Vošlajer 2, Hering 2, Kohout 1 

Češi prohráli v prvním utkání s Německem aţ v prodlouţení a tak ambice na vítězství, i kdyţ stále bez Davida 

Jelínka, byly minimálně oprávněné. Němci si nenechali uniknout šanci a téměř po pětadvaceti minutách dosáhli na 

výhru. Češi vstoupili jako vţdy skvěle do utkání a vedli 7:0, poté však dostali čtrnáct bodů v řadě a opustili skvělou 

obranu ze začátku utkání. Začali, stejně jako v kaţdém utkání, ztrácet na doskoku a Němci začali vyuţívat rychlého 

protiútoku. Přesto po první čtvrtině ztráceli pouhé dva body na remízu – 21:19. Rozjeté Německo však úřadovalo i 

nadále. Češi nechali vlastním nedůrazem na doskoku rozehrát ústřední postavu Německa Maika Zirbse a ten za 

druhou čtvrtinu nastřílel jedenáct bodů a přidal osm doskoků! Pětice podkošových hráčů ČR v poločase měla na 

svém kontě pouhé dva doskoky a stav 47:31 nevěštil nic dobrého. Jenţe Němci pokračovali v důrazu, dostávali se 

do herní pohody, ale co bylo hlavní, dovolili Čechům za deset minut pouhých šest bodů. Trápení českého výběru 
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pokračovalo i ve čtvrtině poslední, a ač ji zónovou obranou vyhráli 22:17, nic to nezměnilo na konečném výsledku 

75:59. Výsledek je bez debat zklamáním, zvláště po prvním vyrovnaném utkání, o kterém rozhodlo aţ prodlouţení.  

Jan Slowiak (trenér): „Na to, ţe to měl být boj o všechno, jsem z výkonu svých hráčů velmi zklamán. 

Nejstrašidelnější číslo, které se dalo ze statistik vyčíst, bylo, ţe naši pivoti, kterých se na těchto postech vytočilo pět 

za první poločas, měli dohromady dva doskoky. Soupeř nemusel hrát nic speciálního, stačilo bojovat a doskakovat. 

To stačilo na to, aby po nadějném úvodu dostal utkání pod kontrolu. Trochu to kopírovalo utkání s Lotyšskem, kdy 

jsme po slušném úvodu ztratili tempo utkání a naše úsilí šlo neustále dolu. V druhém poločase jsme se zachraňovali 

zónou, abychom mohli utkání se ctí dokončit.“ 

 

Zadar, 17.7.2010, 16.45, skupina G – 5. utkání 

Česká Republika - Nizozemsko  71:81 (27:15, 14:22, 16:21, 14:23) 

Body: Vyoral 20, Satoranský 19, Kohout 16, Balvín 5, Číţ 4, Peterka 3, Vošlajer  2, Kříţ 2 

Karty byly rozdány jasně. Pokud si Češi chtěli udrţet šanci na záchranu, museli v utkání s Holandskem zvítězit. 

Trenér Slowiak kladl hráčům před zápasem na srdce, aby odhodili strach ze zodpovědnosti a střelecky se nebáli 

prosazovat. Při absenci Davida Jelínka, kterého jiţ více jak týden trápilo zranění zad, to byl nezbytně nutný klíč 

k úspěchu, protoţe Čechy výrazněji dlouhodobě zastupuje bodově pouze Tomáš Satoranský. K srdci si to vzal 

Tomáš Vyoral, který nastřílel za prvních deset minut třináct bodů, byl takzvaně „on fire“ a výrazně dopomohl 

k vedení 27:15 po první čtvrtině. Češi se však jako uţ po několikáté zalekli vedení, po nutném vystřídání obdrţeli 

dvanáct bodů v řadě, prohráli čtvrtinu 14:22 a nechali rozehrát Nizozemce ve hře jeden na jednoho. Díky slušné 

tříbodové úspěšnosti si však stále drţeli mírné vedení a do šaten se šlo za stavu 41:37. Po příchodu se na hřišti dost 

přitvrdilo a začalo jiskřit, k čemuţ svým výkonem přispěli i rozhodčí, kteří Nizozemcům dovolili vytvářet tlak na míč, 

ale i v osobních soubojích, který byl často aţ za hranicí. Ten, kdo z toho těţil, byli „oranţoví“, protoţe tak nutili 

Čechy ke ztrátám míče a trestali je rychlým protiútokem. Mladí čeští hráči, kteří byli v sestavě často aţ tři junioři a 

Tomáš Satoranský, jiţ neměli sil tomuto tlaku čelit. Trenér Slowiak za opakované protesty obdrţel technickou chybu, 

ale i tak vše bylo stále hratelné. Do poslední čtvrtiny se vstupovalo za stavu 57:58. Holandsko si udrţovalo stále 

náskok zhruba dvou košů a vrásky dělal Čechům především pivot Craig Osaikhwuwuomwam, který třikrát v řadě 

zasmečoval míč po lehkém shození. Čtyři minuty do konce a stav utkání byl 65:68. Jessey Voorn po tlaku obrany 

přešlapuje oběma chodidly s míčem za postraní čáru, ale píšťalka je němá. Následnou přihrávkou v pádu asistuje 

Schaikovi, který dává trojku a zřejmě rozhoduje utkání. Češi se ještě do konce utkání dostávají na rozdíl čtyř bodů, 

ale více jim Holanďané nedovolují. K tomu se navíc přidal nešťastný trend výkonu rozhodčích, který tentokrát 

výrazně přispěl k vývoji utkání. Tlak Holanďanů a nedostatek fyzických sil jiţ v závěru českému týmu nedovolil obrat 

v utkání. O tom svědčí i neproměňování trestných hodů. Touto poráţkou tak definitivně rozhodl český výběr o svém 

osudu ve skupině G.  

Jan Slowiak (trenér): „Dařila se nám trojková střelba, coţ je pro nás důleţité, abychom mohli pomýšlet na vítězství. 

Bohuţel jsme podlehli tlaku obrany, neudrţeli jsme slušný náskok a soupeř trestal naše ztráty rychlým protiútokem. 

Nicméně jsme se drţeli, dlouho jsme vedli, ale je třeba říci, ţe nás zavraţdilo i procento neproměněných šancí z pod 

koše a trestných hodů. V takovémto utkání je jedenáct nedaných trestných hodů strašně moc a soupeř se díky tomu 

drţe stále nad námi.“       

 

Zadar, 18.7.2010, 14.30, skupina G – 6. utkání 

Turecko - Česká Republika  72:62 (11:13, 22:9, 16:17, 23:23) 

Body: Peterka 23, Satoranský 12, Balvín 8, Souček 6, Vošlajer 4, Kohout 3, Vyoral 2, Číţ 2 

Češi se ve svém posledním utkání na ME hráčů do dvaceti let postavili výběru Turecka. Karty byly rozdány jasně. 

Turkům jasnou záchranu zajišťovala pouze výhra. Češi si o svém osudu rozhodli jiţ dříve a ani výhra v tomto utkání 
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by nic nezměnila na jejich pádu do Divize B. Ani tentokrát do utkání nenastoupil David Jelínek. Vstup do utkání 

tradičně českým barvám vyšel a za stavu 2:8 si Turci vzali svůj první oddechový čas. Jako přes kopírák však 

následoval další vývoj. Soupeř přitvrdil ve všech činnostech a stihl sníţit do konce čtvrtiny na 11:13. Problémy 

Čechům v druhém dějství dělal Ademir, který razantně třikrát po sobě zasmečoval míč z doskoku a emotivně zavelel 

k obratu. Češi čtvrtinu prohráli 22:9 a ztratili bodový kontakt se soupeřem. 33:22 v poločase. Desetibodové vedení si 

drţeli Turci i ve třetí čtvrtině, ale hra byla vyrovnaná. Češi se snaţili, seč jim síly stačili, obrátit nepříznivý stav, ale 

trápili je jiţ tradiční problém, kterým je doskok. Tři minuty před koncem Ondřej Peterka svým dvacátým bodem 

v utkání sniţoval opět na rozdíl deseti bodů. Dvě minuty před koncem byl stav dokonce 63:57, ale Češi neproměnili 

jasné pozice ani z podkoše, ani dvakrát volnou střelu za tři body. Desetibodový rozdíl tak svítil na tabuli i po 

skončení utkání a za stavu 72:62 se Turci mohli radovat z udrţení ve skupině A i pro příští rok.      

Jan Slowiak (trenér): „Utkání jsme odehráli s hlavou nahoře se snahou bojovat aţ do posledních vteřin o výsledek. 

O utkání rozhodlo, jako jiţ tradičně, doskakování, kde dvojnásobný počet útočných doskoků na straně Turků a 

celkově o šestnáct víc je příliš. Zase v momentě, kdy jsme byli nahoře, se Turci přes útočný doskok vrátili zpět do 

hry.“ 

Ondřej Peterka (hráč): „Bylo to poslední utkání ve skupině, kdy nám uţ o nic nešlo, ale přesto jsme chtěli zvítězit. S 

tím jsme do toho šli, navíc jsme mohli v případě výhry zkomplikovat záchranu Turkům. Začali jsme dobře, přehrávali 

jsme je, ale pak se Turci začali prosazovat útočným doskokem. My stále máme problém odstavit hráče a pouštíme 

je k jednoduchým košům.“   

 

Ostatní utkání ve skupině G: 

Turecko - Nizozemí  63:68 

Německo - Turecko  65:75 

Nizozemí - Německo  57:67 

Nizozemí - Turecko  70:66 

Turecko - Německo  74:68 

Německo – Nizozemí  73:57 

 

Konečné pořadí skupiny G: 

1. Turecko   10 

2. Německo   10 

3. Nizozemí     9 

4. Česká Republika    7 
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6. Zhodnocení práce RT 
 
Realizační tým pracoval v počtu 6 členů, z toho lékař spolupracoval externě, pouze se účastnil ME, takţe na 
ostatních akcích byl RT v počtu 5 osob. Kaţdý člen RT měl svoji roli, za kterou byl zodpovědný. Všichni členové 
RT však pracovali v týmu. 
 
Jan SLOWIAK 
Hlavní trenér, zodpovědný za vedení reprezentačního týmu a RT  
 
Dušan BOHUNICKÝ 
Asistent hlavního trenéra, zodpovědný za kondiční přípravu a regeneraci, posilování, rozcvičování, sestavení a 
realizace individuálních plánů, individuální trénink, scouting soupeřů a diagnostiku českého týmu, práce 
s digitální technikou, taktický rozbor, rozcvičení před utkáním a kompenzace po utkání. 
 
Michael ŠOB 
Týmový manaţer, technický vedoucí, zodpovědný za PR, webové stránky, mediální prezentaci, komunikace 
s médii, technické a organizační zabezpečení týmu, práce s digitální technickou, scouting soupeřů 
 
Petr JACHAN 
Hlavní manaţer, zodpovědný za koordinaci, hospodaření, organizaci, KOMUNIKACI – vnější a vnitřní – ČBF, 
FIBA, servisní organizace, hráči, kluby.  
 
Jaromí KOPECKÝ 
Fyzioterapeut, zodpovědný za komplexní péči, zebezpečení tréninkových jednotek a utkání  
 
Pavel KRÁTKÝ 
Lékař, EXTERNÍ spolupracovník během přípravy, osobní účast při ME, důleţitá role pře řešení zranění Martina 
Gniadka, Adama Číţe, Davida Jelínka a dalších drobných problémů, velmi dobrá spolupráce s fyzioterapeutem  
 
 

 
 

7. Příprava a zabezpečení 
 

Poděkování patří České basketbalové federaci za výborné podmínky v přípravě – 2 zahraniční turnaje té nejvyšší 
kvality v Itálii a Španělsku, velmi kvalitní domácí příprava v komplexu liberecké arény, materiální vybavení a jeho 
dodání, výţivové doplňky a maximální podporu při zajištění zdravotního servisu, především v dějišti ME (magnetická 
rezonance pro D.Jelínka). Vše bylo na velmi dobré úrovni. 

 
 

Příprava na ME: 

22 dnů 
8 přípravných utkání s bilancí 5 vítězství – 3 poráţky 
 
Mezinárodní turnaj U20 v Itálii: 
Itálie - Česká Republika    84:66 (21:15, 16:16, 24:17, 23:18) 
Česká Republika – Holandsko    75:59 (22:12, 20:20, 22:9, 11:18) 
Česká Republika – Černá Hora    68:72 (21:16, 17:20, 9:22, 21:14) 
Příprava Liberec: 
Česká Republika – Německo     84:67 (20:18, 21:20, 28:7, 15:22) 
Česká Republika – Německo    92:87 prodl.(19:21, 18:19, 19:13, 20:23, 16:11) 
Mezinárodní turnaj U20 ve Španělsku: 
Španělsko – Česká Republika    93:67 (21:18, 25:16, 20:17, 27:16) 
Česká Republika – Litva    82:77 (17:21, 25:44, 54:61) 
Francie - Česká Republika    58:66 (12:21, 24:33, 37:47) 
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8. Výstupy, návrhy a doporučení pro český basketbal 
 

Systémové oblasti 

1. Základna mladých hráčů na vrcholové úrovni – zabránit ztrátě hráčů mezi U16-U20, jejich tréninkové 

a herní vyuţití 

Aktuální situace s výběrem hráčů do U20 jasně ukazuje na jeden z nedostatků českého muţského basketbalu, 

kdy po ukončení kategorie U18 dochází k obrovskému ústupu hráčů z vrcholové úrovně. Pouze jedinci vybraní 

do týmů NBL pokračují či zvyšují svoji vrcholovou úroveň a právě v této kategorii by měl tréninkový objem 

kulminovat. Tento problém zčásti řeší posun věkových kategorií. Přesto by mělo být cílem hledat takové 

nástroje, které by umoţnili zajistit co nejvyšší tréninkovou úroveň mladých hráčů po kategorii U18 a to nejen 

v roli „doplňkových“ hráčů muţských týmů, ale vychovávat v nich hráčské osobnosti s vítěznou a vůdcovskou 

mentalitou. 

Řešení ve dvou cestách: 

- herní příleţitosti pro hráče nad 18 let, zde by měla být přínosem legislativní opatření v I.lize, ale i Mattoni 
NBL (účast hráčů do 21 let). Moţnost dalších kroků pro zvýšení počtu mladých hráčů v I.lize a NBL. 
Ekonomická motivace týmů s větším počtem hráčů do 20 let. Kde získat prostředky k této motivaci? 
Nástroj v MNBL, ale i v I.lize – povolit vyšší počet zahraničních hráčů, ale jiţ od počtu čtvrtého (v I.lize za 
kaţdého zahr.hráče) a kaţdého dalšího skokově zvýšit příspěvek do určitého fondu, ze kterého pak 
rozdělovat dotace klubům dle zapojení mladých hráčů (př. Německo).  

- daleko větší problém je kvalitní tréninkový proces, neboť profesionálně fungujících skupin je v kategorii 
dospělých velmi málo, zde bude přínosem posun kategorií, dalším řešení je zajištění více profesionálně 
fungujících týmů, ale to je otázka ekonomické situace basketbalového prostředí. Z návrhů opět ekonomická 
motivace týmů, především MNBL, zapojit do širšího kádru větší počet mladých hráčů (dotace 
z příslušného fondu).  Obecně je slabou stránkou trenérská kapacita, resp. činnost asistentů, individuální 
přístup, atd. 

Nástroje: 

 ekonomická motivace klubů - redistribuce prostředků ze zahr. hráčů či dalších získaných prostředků ke 
klubům pracujících s mladými hráči a především jejich důsledná kontrola. 

 analýza současné míry centralizace (systém SCM, částečně i SpS) – zhodnocení současného stavu, zda-
li nevyuţít vícesťupňovou míru centralizace (vytvořit 3-4 hlavní SCM s hlavní zodpovědností a především 
vyššími nároky na podmínky sportovní přípravy, vazbou na školní soustavu SŠ a VŠ), zda ponechat 
zodpovědnost na klubech či více centrální řízení, atd. Rozhodně posílit mechanismy kontroly u centrální 
přípravy mladých hráčů.  

 
2. Profilování a scouting hráčů, vytváření vztahu hráčů v ČR, ale i v zahraničí k ČBF, české reprezentaci, 

resp. k národní identitě. Práce s agenty. Vychovávat hráčské osobnosti se zájmem reprezentovat. Připravovat 
hráče nikoliv jen pro okamţitý úspěch, ale pro dlouhodobé cíle. Vybírat nejen hráče se somatickými parametry, 
ale i s morálně volnými vlastnostmi pro vrcholový sport a následně od dětského věku je profilovat k určitým 
hodnotám: rodina – klub – ČBF – ČR. Těţko lze v 18 letech vytvářet vztahy ke klubu, ČBF, reprezentaci, atd. 

 
3. Zkvalitnění trenérské práce – na jednotlivých trenérských stupních, zvláště pak SCM, SpS, definovat 

vzdělávací nároky na trenéry, jejich aktivní přístup ke vzdělávání. Daleko důslednější tlak ze strany ČBF. 
Moţnost centralizace, tzn. podpory vybraných trenérů při vzdělávání, hlavně v zahraničí se zpětnou vazbou pro 
mládeţnický trénink. 

 
4. Tréninkový proces – specializovat tréninkový proces nejen na výsledky jak na úrovni mládeţe a dospělých, ale 

především na VÝCHOVU hráčů a slabé stránky českého basketbalu – kombinace fyzické a basketbalové 
přípravy. Řešením pak zůstává CENTRALIZACE talentovaných hráčů s adekvátními podmínkami, zváţit 
jednotlivé stupně sportovní přípravy (reprezentace – kluby). 
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Tréninkový proces – dlouhodobá sportovní příprava,  její priority a obsah 

1. Fyzická příprava – silové a atletické pojetí herního výkonu. Kromě basketbalového tréninku zapojit do 

sportovní přípravy speciální fyzickou přípravu (jak v posilovně, tak ale i na hřišti). Zajistit tak nejen 

basketbalovou, ale především odbornou fyzickou přípravu. S tím souvisí i otázka zranění. Právě vysoký 

počet zraněných hráčů souvisí s jejich fyzickou připraveností. Nejen míra zátěţe, ale i fyzická připravenost a 

regenerace, resp. odolnost, stabilita a prevence, ovlivňují zdravotní stav hráče. Z důvodu často 

nedostatečných podmínek a konkurenčního prostředí je řešením otázka centralizace přípravy vybraných 

jedinců 

2. Agresivní, kontaktní pojetí basketbalu – doskakování a hra 1-1 s cílem vyhrát souboj 1-1 nejen z hlediska 

útoku, ale i z hlediska obrany 1-1 

3. Profilování osobností – výchova hráčů schopných převzít zodpovědnost na hřišti, tzv. vůdcovských typů. 

Jedná se dlouhodobou psychologickou přípravu, jejíţ počátkem je výběr vhodných typů hráčů nejen 

z hlediska somatického, ale i mentálního. 

4. Práce s fauly – kdy a jak faulovat. Řešení – nácvik jiţ v mládeţnických kategoriích, součást taktické 

přípravy. 

5. Individuální herní činnosti – basketbalové dovednosti pod obranným tlakem a agresivitou 

6. Vytváření herních situací v tréninkovém procesu jak z hlediska fyzické přípravy, tak i basketbalových 

dovedností a jejich aplikace do herního týmového výkonu 

7. Vytváření konkurenčního prostředí v tréninkovém procesu. 

 

9. Závěr 
 

I přes neúspěšné výsledkové vystoupení českého týmu nezanechala ČR zcela negativní obraz, neboť bylo 

pozitivně hodnoceno profesionální přístup fungování týmu, vystoupení řady velmi mladých českých hráčů roč. 

92-93 a samozřejmě lidský a sportovní projev T. Satoranského. Celý tým si v průběhu turnaje udrţel 

profesionální tvář jak na hřišti, tak mimo hřiště.  

Současně bychom rádi vyjádřili vysoký kredit Tomáši Satoranskému, který od přípravy do poslední minuty 

turnaje, včetně těţkých situací za jiţ rozhodnutého výsledku na hřišti, v klíčových okamţicích na hřišti, ale i 

mimo hřiště, dělal maximum pro svůj tým a byl tím správným příkladem a přínosem pro mladé hráče. Průběţně 

se dostal do velmi těţké role, ve které prokázal svoje sportovní, ale především lidské hodnoty.   

Závěrem patří poděkování ČBF a všem, kteří se podíleli na zabezpečení a fungování reprezentačního druţstva 

muţů U20. Díky vedení ČBF se podařilo vytvořit výborné podmínky v přípravě, především účast na zahraničních 

turnajích v Itálii a Španělsku, domácí podmínky v Liberci, celkový servis, materiální, výţivové a zdravotní 

zabezpečení. Za spolupráci a přístup patří poděkování sekretariátu ČBF a servisním organizacím (ALEA, NIKE, 

ALTAIR, a další). 

 

V Praze, 25. července 2010 

Zpracovali: Petr Jachan, Jan Slowiak, Michael Šob a Dušan Bohunický 


