
Zhodnocení herního výkonu RD kadetů U16 na ME 2009 
 
 Po celou dobu přípravy byla snaha o jednoduchý útočný systém s důrazem na základní herní činnosti 
jednotlivců – provedení kvalitní clony, uvolnění hráče bez míče, přenos míče z jedné strany hřiště na druhou. 
Snaha o využití protipohybu bránících hráčů. Zaměřili jsme se v tréninku na řešení situace 1 – 1 a to po přenosu 
míče, ale i po přebrání mezi dlouhým a malým hráčem a to hlavně při situaci pick – and – roll a následnou rotací 
podkošových hráčů. Při zranění Martina Kříže se nám u podkošových hráčů tato situace nevedla, z hlediska 
finální práce hráčů. V průběhu utkání jsme se dostavili do kombinační herní krize, která měla za důsledek 
individuelní pojetí naší hry. 
 V obraně družstva bylo připravováno na agresivní osobní obranu na 2/3 hřiště se zdvojeným krytím na 
středního rozehrávače. Bohužel osobní obrana a rotace v ní se nám v průběhu turnaje výrazně nevedla z důvodu 
menší rychlostní vybavenosti našich hráčů. Převážně jsme byli nuceni zařazovat za novou obranu 2 – 3 bez 
zónového presinku. Nedařilo se nám zabránit tzv. laciným košům po našich ztrátách míče. Měli jsme problémy 
s komunikací, hlavně při převodu hráčů soupeře z RP do postupného útoku. 
 
Největší rozdíly mezi hrou soupeřů a naší hrou: 

- rychlostní vybavenost našich hráčů významně nižší 
- chybné postavení a odblokování soupeře na obranném doskoku 
- slabá reakce a automatické herní myšlení při obranné rotaci hráčů 
- slabé krytí vnitřního podkošového prostoru (obrana) 
- nemožnost využití celoplošné obrany 
- malé množství získaných míčů, hlavně tzv. míčů nikoho 
- velké množství ztrát a následné zakončení volným košem 
- špatné řešení z hlediska obrany clony na míč 
- malé využití podkošových hráčů, z důvodu většinou výškové převahy soupeře 
- hlavní rozdíl ve vnitřní síle kolektivu, nasazení, sebeobětování 

 
             
Zhodnocení práce RT 
 
Jan Ulrych – hlavní trenér 
Jan Skokan – asistent trenéra 
Jiří Hofírek – vedoucí družstva 
Vilém Svoboda – lékař 
Zdeněk Přikryl – masér 
 
 Chtěl bych všem mým kolegům poděkovat za spolehlivou práci, která bohužel nevedla k úspěšnému 
výsledku družstva. 
 
 
Doporučuji:  

- zamyslet se velmi významně nad funkcí SCM. Mám na mysli jejich počet, systém získávání talentu, 
dlouhodobé zapojení na produkci hráčů do reprezentačních družstev, trenérství, materiální předpoklady 
pro růst talentovaných hráčů 

- systém soutěží velmi zavádí k minimální centralizaci hráčů do SCM. Nutnost kvalitních, těžkých utkání 
po celou dobu soutěže. 

 
 
 
 

Jan ULRYCH 
trenér RD kadetů U16 

  
 
 
 
 
 
 


