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1) Místo a datum konání 

 
Slovensko, Bratislava, 26. 7. – 5. 8. 2007. Utkání se hrála ve dvou halách: Aréna NTC a Pasienky. 
 

 
2) Přehled výsledků ČR, konečné pořadí 

 
� ČR – Japonsko 109:91  

 
Japan 26 17 23 25 91 Nakahata (23pts), Mori (12rbs), Nakahata (3ast) 

 
Czech Republic 29 22 29 29 109 Elhotova (24pts), Stepanova (15rbs), Bartonova (5ast) 

Japonsko postoupilo na MS jako mistr Asie. Zpočátku jsem si nedokázali poradit s jejich rychlou hrou hlavně 
v útočné fázi, převážně zakončovanou tříbodovou střelbou. Tento zápas probíhal v útočném duchu obou týmů, 
čemuž napovídá i vysoké skóre. 
 
� ČR – Srbsko  71:76 

 
Czech Republic 17 17 16 21 71 Hejdova (26pts), Elhotova (6rbs), Giacintova (4ast) 

 
Serbia 29 12 19 16 76 Petrovic (23pts), Milovanovic (11rbs), Miljkovic (3ast) 

O výsledku utkání pravděpodobně rozhodla naše velmi špatná úvodní čtvrtina, ve které byl znát velký respekt 
našich hráček z vicemistryň Evropy. Postupně jsme se zlepšovali a dokázali jsme v závěru zápasu vyrovnat. Na 
vítězství to však nestačilo. 
 
� ČR – Kanada 67:60 

 
Czech Republic 11 15 18 23 67 Hejdova (20pts), Stepanova (7rbs), Giacintova (2ast) 

 
Canada 20 13 21 6 60 Boogaard (15pts), Ayim (14rbs), Ross (4ast) 

Kanada postoupila na MS jako druhý tým Ameriky. Hrála velmi tvrdý a houževnatý basketbal s vysokými 
hráčkami. Po třech čtvrtinách jsme prohrávali o 10 bodů, když jsme si nedokázali poradit s výškovou převahou 
soupeře. V poslední čtvrtině (23:6) rozhodla především naše kondice. Tímto vítězstvím jsme postoupili ze 
skupiny z druhého místa. 
 
� ČR – Švédsko  64:78 

 
Sweden 15 16 15 32 78 Eldebrink (24pts), Grahn (9rbs), Aili (3ast) 

 
Czech Republic 14 18 11 21 64 Elhotova (15pts), Bartonova (7rbs), Bartonova (4ast) 

Obrovská nervozita z naší strany s množstvím nevynucených chyb a zbytečný respekt ze soupeře. Po třech 
vyrovnaných čtvrtinách nás zlomily tři úspěšné tříbodové hody jejich nejvyšší hráčky Halbarsson. Švédky se 
opíraly především o nejlepší hráčku mistrovství Fridu Eldebrink. 
 
� ČR – Austrálie 70:85 

 
Czech Republic 14 26 20 19 79 Ovsíková (17pts), Stepanova (10rbs), Elhotova (2ast) 

 
Australia 17 20 23 25 85 Francis (20pts), Bishop (13rbs), Tolo (1ast) 

Oboustranně velmi kvalitní utkání, ve kterém jsme s vysokými a velmi kvalitními Australankami dokázali držet 
krok v podstatě celý zápas (v poločase jsme vedli o 3 body, po třetí čtvrtině bylo skóre 60:60 a ještě necelé 2 
minuty jsme vedli o 4 body). Bohužel se nám nepodařil závěr utkání, když opět zbytečnými našimi 
nevynucenými chybami Australanky zápas otočily. Je ale nutno podotknout, že toto utkání nemělo pro nás 
z hlediska vývoje ve skupině žádný význam. 
 
� ČR – Brazílie 84:72 

 
Brazil 18 16 12 26 72 Souza Silva (14pts), Dos Santos (9rbs), Braghin (4ast) 

 
Czech Republic 24 16 24 20 84 Elhotova (23pts), Sipova (11rbs), Ovsíková (6ast) 
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Vítěz tohoto utkání postupoval do čtvrtfinále, proto bylo velmi důležité tento zápas zvládnout a vyhrát. Velkou 
bojovností a dobrým nástupem do druhého poločasu jsme si vytvořili až dvacetibodový náskok, který jsme i přes 
velmi dobře hrající Brazilky dokázali udržet až do konce utkání a postoupit tak do čtvrtfinále. 
 
� ČR – USA 66:85 

 
USA 21 21 22 21 85 Lavender (25pts), DeHaan (11rbs), Thomas (4ast) 

 
Czech Republic 23 14 16 13 66 Elhotova (18pts), Sipova (9rbs), Elhotova (3ast) 

Proti budoucím mistryním světa jsme hráli bez respektu a především v prvním poločase jsme jim byli více než 
rovnocenným soupeřem. První čtvrtinu jsme dokonce vyhráli o bod a nebýt zbytečných a hloupých chyb 
v poločase, mohli jsme vyhrát i ten. Hráli jsme rychlé protiútoky, velmi dobře jsme bránili. Bohužel nám 
postupně docházely síly, a přestože ještě po třech čtvrtinách to bylo „pouze“ o 10 bodů a měli jsme šance, 
náskok soupeře zrůstal. I přes zdánlivě velkou porážku byl náš tým pro USA jedním z nejtěžších. Bohužel jsme 
tak vypadli z bojů o medaile a dostali se do skupiny o 5. až 8. místo. 
 
� ČR – Austrálie 66:89 

 
Czech Republic 12 15 15 24 66 Stepanova (17pts), Stepanova (9rbs), Hejdova (3ast) 

 
Australia 20 20 16 33 89 Bishop (25pts), Bishop (17rbs), Gaze (4ast) 

Náš nejhorší výkon na turnaji. Na obou družstvech bylo cítit velké zklamání z vyřazení (Australanky vypadly se 
Španělskem trojkou přes celé hřiště v poslední sekundě). Soupeřky stoprocentně využili své absolutní výškové 
převahy, naopak my jsme nebyli schopni zakončit ani z vyložených pozic. 
 
� ČR – Korea 101:87 

 
Czech Republic 35 24 28 14 101 Sipova (24pts), Sipova (9rbs), Giacintova (7ast) 

 
Korea 17 22 26 22 87 Kang (32pts), Kim (10rbs), Park (4ast) 

Rozhodla naše velmi dobrá první čtvrtina, když jsme dokázali Koreu přehrávat rychlými protiútoky. I přes 
vysoký rozdíl ve skóre to byl velmi náročný zápas. Korea v podstatě celých 40 minut hrála celoplošnou osobní 
obranu. Tímto vítězství jsme ukončili své účinkování na MS a skončili tak na 7 místě. 

 
3) Statistické ukazatele RD ČR a jednotlivých hráček 

  

 

 CZECH REPUBLIC (CZE) 
  

      FG 2pts 3pts FT Rbds             

Name G Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts 

 

K. Elhotova 9 297 58/136 42.6 43/94 45.7 15/42 35.7 14/21 66.7 11 33 44 24 21 20 21 4 145 

R. Hejdova 9 244 49/132 37.1 42/99 42.4 7/33 21.2 22/40 55 17 20 37 17 20 17 13 2 127 

K. Stepanova 9 239 42/78 53.8 38/73 52.1 4/5 80 11/17 64.7 21 42 63 5 30 13 10 3 99 

L. Sipova 9 199 34/59 57.6 34/57 59.6 0/2 0 18/35 51.4 37 35 72 8 37 11 13 2 86 

A. Ovsíková 9 190 32/68 47.1 26/51 51 6/17 35.3 7/18 38.9 10 13 23 16 11 13 12 2 77 

K. Bartonova 9 186 27/80 33.8 16/49 32.7 11/31 35.5 3/7 42.9 8 25 33 21 19 20 19 1 68 

R. Brezinová 9 116 12/37 32.4 12/34 35.3 0/3 0 16/19 84.2 14 11 25 5 27 11 2 4 40 

G. Giacintova 9 180 14/39 35.9 12/28 42.9 2/11 18.2 3/4 75 4 20 24 28 19 16 13 1 33 

K. Hindrakova 7 82 9/30 30 9/25 36 0/5 0 5/8 62.5 3 8 11 8 16 9 10 1 23 

E. Kotlanova 4 35 2/11 18.2 2/6 33.3 0/5 0 0/2 0 1 5 6 5 1 3 2 0 4 

P. Benesova 3 13 1/4 25 1/4 25 0/0 0 1/2 50 3 2 5 1 1 1 2 1 3 

L. Mullerova 4 19 1/8 12.5 1/6 16.7 0/2 0 0/0 0 1 0 1 1 2 2 0 1 2 

TOTALS: 1800 281/682 41.2 236/526 44.9 45/156 28.8 100/173 57.8 130 214 344 139 204 136 117 22 707 
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4) Zhodnocení herního výkonu RD CR 

 
V průběhu celého mistrovství jsme se snažili hrát atraktivní basketbal s množstvím rychlých protiútoků. 
V útočné části jsme používali několik útočných systémů. Náš nízký výškový průměr jsme museli nahrazovat 
rychlostí a agresivitou. Obrany jsme střídali osobní se zónovou. 
Našim obrovským handicapem byla výška, protože jen Japonky byly v průměru nižší než my. Oproti ostatním 
družstvům se na pohled jevily naše hráčky jako o dvě věkové kategorie níže. Preferovali jsme kolektivní pojetí 
hry. Bohužel především v prohraných utkáních jsme nedokázali ubránit podkošové hráčky. Velkou naší slabinou 
byly trestné hody (57,8 %), je však zajímavé, že ani ostatní družstva na tom nebyla lépe (67 %). Z několika stran 
jsme slyšeli názor, že naše hra patřila k těm nejhezčím na MS. Určitě k tomu přispělo i množství vstřelených 
bodů (707 – tj. druhý nejvyšší počet na MS). Je také zajímavé, že přes naši malou výšku jsme měli pátý nejvyšší 
počet útočných doskoků. 
 

5) Postřehy z herního výkonu ostatních družstev 
 
Opět se mi potvrdilo, že každý kontinent hraje trochu odlišný basketbal: 
Evropská družstva střídají kombinační hru s individuálními výkony, Asiatky produkují velmi rychlý basketbal 
s neustálým měněním pozic všech pěti hráček a převážně zakončují střelbou ze tříbodové vzdálenosti.  
Australanky v útoku hrají velmi disciplinovaně, většinou volí přihrávku před driblinkem, driblink používají jen 
opravdu účelově. Mají snahu přenášet hru dlouhými přihrávkami na slabou stranou s okamžitou střelbou za tři 
body nebo další přihrávkou na podkošovou hráčku.  
S africkými družstvy jsme na MS nehrály, zatím jejich hra působí velmi rozháraně a nedisciplinovaně, 
z množstvím technických i taktických chyb. 
Amerika: je potřeba rozlišit hru USA a ostatních amerických družstev. USA spoléhá především na individuální 
výkony jednotlivých hráček. Oproti tomu ostatní týmy hrají basketbal blížící se evropskému pojetí. 
 
V obranné fázi se překvapivě málo hrála zónová obrana. V útoku převážná většina družstev hrála velmi 
jednoduché kombinace dvou až tří hráček, avšak z velkou úspěšností. Nebyly k vidění žádné složité systémy. 
Skoro každé družstvo mělo ve svém týmu dvě až tři hráčky nad 196 cm a i ostatní hráčky se blížily ke 190 cm. 
Přes tuto výšku, byly tyto hráčky velmi dobře pohyblivé. 
 

6) Zhodnocení výkonnosti jednotlivých hráček RD ČR 
 
č. 4 Eva Kotlanová (USK Praha) - křídlo 
Patřila k méně nasazovaným hráčkám, plnila funkci střídající hráčky, aby si lepší mohly odpočinout. Hrála 
nebojácně a svou roli v týmu splnila. 
 

č. 5 Lucie Müllerová (Gambrinus Brno) – pivot 
Hrála minimálně, proto nelze hodnotit její výkon. 
 

č. 6 Gabriela Giacintová (Gambrinus Brno) – rozehra 
Rychlá na nohou, roli dirigentky týmu zvládla dobře, slušná v obraně. Přestože její slabou stránkou je střelba, 
dokázala se prosadit i po této stránce. 
 

č. 7 Kamila Štěpánová (USK Praha) – pivot 
Její výkony byly nevyrovnané. Dokázala zahrát velmi dobrá utkání střídavě se špatnými. Je schopná skórovat ze 
tří bodové vzdálenosti i hrát 1 na 1 zády ke koši. Její slabinou jsou pomalé nohy. 
 

č. 8 Kateřina Hindráková (Trutnov) – křídlo 
Patří mezi bojovnice, její role v týmu byla stejná jako u Kotlanové. 
 

č. 9 Romana Hejdová (Gambrinus Brno) – křídlo 
Občas bylo nutné ji postavit i na pozici čtyři, kde určitě nezklamala. Slušná střelba ze střední vzdálenosti, hra 1 
na 1, bojovná. 
 

č. 10 Renata Březinová (Hradec Králové) – pivot 
V týmu se objevila až na poslední chvíli, ale určitě se neztratila. Nebojácná ve hře 1 na 1. Patřila k nejmladším 
hráčkám v týmu. Je nutné zlepšit práci nohou. 
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č. 11 Kateřina Elhotová (USK Praha) – křídlo 
Patřila k nejlepším střelcům týmu, platná v zakončování rychlých protiútoků. Myslím si, že zatím nedokáže 
naplno využít svůj potenciál. 
 

č. 12 Petra Benešová (Gambrinus Brno) - pivot 
Hrála minimálně, proto nelze hodnotit její výkon. 
 

č. 13 Kateřina Bartoňová (Hradec Králové) – rozehra 
Nejmladší hráčka týmu. Na svém postu se střídala pravidelně s Giacintovou. Velmi dobře technicky vybavená 
hráčka, která mnohdy hraje více efektně než efektivně. Svou roli v týmu splnila. 
 

č. 14 Lenka Šípová (Pečky) – pivot 
Měla obrovský handicap, když celou sezonu hrála s přetrženými křížovými vazy a museli jsme ji proto mnohdy 
šetřit. Velmi dobrá v zahajování rychlého protiútoku a v útočných doskocích. Věřím, že po prodělané operaci 
kolene, budou její výkony ještě lepší než na tomto turnaji. 
 

č. 15 Andrea Ovsíková (Strakonice) – křídlo 
Patřila mezi naše nejlepší hráčky. Svoji bojovností a tahem na koš dělala soupeřům velké problémy. S jejími 
výkony jsem byl velmi spokojen. 
 
 
 

7) Zhodnocení práce RT 
 
Realizační tým pracoval ve složení: Ing. Marian Svoboda hlavní trenér 
     Mgr. Jan Faltýnek asistent trenéra 
     Štěpán Mandys  vedoucí družstva 
     Michal Šípek  masér 
     MUDr. Jana Slabá lékařka týmu 
 
K práci RT nemám žádné připomínky, celý tým pracoval spolehlivě a s nasazením. 
 
 

8) Poznatky, návrhy, doporučení pro další činnost s cílem 
informovat celé basketbalové hnutí 

 
Každé družstvo mělo ve svém středu minimálně dvě hráčky vyšší než 195 cm. Bohužel se to netýkalo našeho 
týmu, velmi těžko jsme se s výškovou převahou soupeřů vyrovnávali. Problémy nám dělaly: obranný doskok, 
hra 1 na 1 zády ke koši a velmi nízké bylo procento úspěšnosti trestných hodů. Dokázali jsme se prosazovat 
v rychlých protiútocích. Jako jedno z mála družstev jsem hráli celoplošnou obranu. 
V přípravě před MS jsme odehráli pouze 8 utkání, z toho pouze 2 v kompletním složení (některé hráčky 
„hostovaly“ na ME U18). Tento počet přípravných utkání se ukázal jako žalostně malý. Trpěla tím souhra 
družstva. Rozdíl mezi námi a ostatními týmy byl nejen ve výšce, ale i v tělesné konstituci hráček, která jim však 
nebránila v rychlosti. 
Výrazně zaostáváme v technice střelby, každá naše hráčka má jiný styl. U všech ostatních družstev, včetně 
Afriky, je styl střelby jednotný. 
 
Mistrovství světa je velmi náročné jak po kondiční stránce, tak po stránce psychické. V podstatě každý den 
hrajete zápas s nejlepšími družstvy světa, kde nemůžete vypustit jedinou minutu utkání. Celé MS se odehrálo 
v jedenácti dnech, z toho 9 hracích. Jako největší pozitivum tohoto turnaje pro naše hráčky je to, že si mohly 
zahrát proti nejlepším týmům a hráčkám světa jejich věkové kategorii. Poznat herní styly jiných kontinentů. 
Věřím, že tyto zkušenosti jim pomůžou v dalším rozvoji. 


