
     Zpráva z ME juniorek „87“  
 
Datum konání:   5. – 14.8.2005 
Místo konání:     Maďarsko – Budapešť  ( hala Korcsarnok a FTC Budapešť) 
 
Realizační tým:    Veverka Milan – trenér 
                    Fousek Richard – asistent trenéra 
        Strouhal Milan – vedoucí družstva 
        Josefík Zdeněk – kondiční trenér 
        MUDr. Hamrlík Oto - lékař  
 
Hráčky :        Elhotová Kateřina  (Sokol Nusle) 
        Giacintová Gabriela (Gambrinus Brno) 
        Hejdová Romana (Gambrinus Brno) 
        Hindráková Kateřina (Loko Trutnov) 
        Kuboňová Eliška (SBŠ Ostrava) 
        Kuthanová Tereza (Slovanka Praha) 
        Nováková Veronika (Sparta Praha) 
        Pecková Tereza (USK Praha) 
        Štěpánová Kamila (BK Tábor) 
        Věchtová Adéla (Sokol Hradec Králové) 
        Vyhňáková Martina (Gambrinus Brno) 
        Zrůstová Michaela (Gambrinus Brno)  
 
Zúčastněná družstva: 
Skupina A:  Slovensko, Turecko, Maďarsko, Itálie 
Skupina B:  Německo, Srbsko a Černá Hora, Francie, Polsko 
Skupina C:  Rusko, Chorvatsko, Bulharsko, Litva 
Skupina D:  Česká republika, Španělsko, Belgie, Řecko 
 
    Pátek 4.8.2005 
A:   Slovensko – Itálie       73:69                  B:  Německo – Polsko  72:66 
      Maďarsko – Turecko  44:43                         SČH – Francie        68:74 
C:  Chorvatsko – Litva     60:67                  D:  ČR – Řecko             83:50 
      Rusko – Bulharsko     68:51                         Španělsko – Belgie  77:34 
 
ČR – Řecko  83:50 (14:13,24:13,22:14,23:10) 
Body: Štěpánová 12, Zrůstová 11, Hejdová 10, Pecková 9, Vyhňáková 9, Hindráková 7, 
Elhotová 7, Giacintová 6, Kuboňová 4, Kuthanová 4, Věchtová 2, Nováková 2 
Střelba: ČR  30/61 (trojky 4/14), TH 19/23 
  Řecko  17/60 (trojky 9/34), TH 7/14 
 
Do úvodního zápasu nastoupila obě družstva s větší nervozitou a s vědomím důležitosti 
prvního vítězství. Řekyně postavily systém své hry na střelbě z tříbodové 
vzdálenosti(4.minuta-trojky 4/5) a toto praktikovaly po celý zápas. Po většinu utkání Řekyně 
využívaly dva útočné systémy, díky nímž se dostávaly do řešení situace 1-1, naše obrana 
reagovala výpomocí hráček ze slabé strany a tím se uvolňoval prostor pro přihrávku na 
perimetr a okamžitou střelbu. Naše hráčky postupně zlepšovaly obranu hráčky s míčem a po 



dobrém obranném doskoku úspěšně zakončovaly RP. Do hry se zapojilo všech 12 hráček, 
pouze Štěpánová, při 4 osobních chybách Peckové, byla na hřišti delší dobu. 
 
    Sobota 5.8.2005 
A: Turecko – Slovensko        56:66                B:  Francie – Německo  65:51 
      Itálie – Maďarsko            64:68         Polsko – SČH           66:79 
C:  Bulharsko – Chorvatsko  57:56   D:  Belgie – ČR              66:95 
      Litva – Rusko                  62:63         Řecko – Španělsko   51:77 
 
ČR – Belgie  95:66  (20:20,32:17,24:12,19:17) 
Body: Zrůstová 19, Hindráková 17, Hejdová 15, Pecková 11, Vyhňáková 8, Giacintová 8, 
Kuthanová 6, Štěpánová 6, Elhotová 2, Věchtová 2, Kuboňová 1 
Střelba: ČR 35/71 (trojky 8/22), TH 17/25 
   Belgie 25/64 (trojky 2/10), TH 14/21 
 
Do druhého utkání jsme nenastoupili s potřebnou koncentrací, soupeř nám aktivní obranou 
odebral několik míčů z driblinku a proměněnými RP šel do 8 bodového vedení. Až zlepšenou 
obranou a ziskem několika míčů se nám podařilo manko smazat a do konce 1.poločasu jsme 
si vybudovali 15 bodový náskok. Ve 2.poločase jsme vývoj zápasu bez problémů kontrolovali 
a dařilo se nám i proti zónové obraně. V zápase nastoupilo všech 12 hráček, čímž se nám 
podařilo ušetřit síly na další zápas se Španělskem. Belgie se spoléhala na výkony dvou 
klíčových hráček (rozehrávačka Carpréaux a křídlo Leemans), které byly individuálně velmi 
dobře vybavené. V okamžiku vystřídání těchto dvou opor šel výkon Belgie rapidně dolů. 
 
    Neděle 6.8.2005 
A:  Turecko – Itálie               85:75       B:  Německo – SČH    56:74 
       Slovensko – Maďarsko  65:78          Francie – Polsko    91:76 
C:  Chorvatsko – Rusko       65:62    D:  ČR – Španělsko     71:61 
      Bulharsko – Litva           57:66           Belgie – Řecko     64:50 
 
ČR – Španělsko  71:61  (16:9,15:21,17:9,23:22) 
Body: Hindráková 19, Pecková 13, Hejdová 11, Štěpánová 9, Giacintová 6, Zrůstová 5, 
Kuboňová 4, Vyhňáková 2, Kuthanová 2 
Střelba: ČR 23/54 (trojky 5/12), TH 20/27 
  Španělsko  22/65 (trojky 6/16), TH 11/22 
 
V zápase dvou neporažených družstev jsme od začátku šli do mírného vedení. Dařilo se nám 
v obraně postupného útoku soupeře, především důsledné odstupování ze slabé strany. Oproti 
předchozím zápasům se zvýšil počet,ale i úspěšnost zahraných RP. V závěru 1.poločasu 
soupeř získal několik míčů při přihrávkách našich hráček na pivotky a RP zkorigoval 
poločasové skóre na 31:30. Po většinu 2.poločasu jsme byli v mírném vedení a v závěru 
zápasu se nám podařilo proměněnými TH dostat do 10 bodového vedení, které jsme již 
udrželi. Soupeř se opíral o výkony dvou hráček (rozehrávačky Dominguez 24 bodů a křídla 
Arguello 20 bodů), kdežto náš výkon byl založen na kolektivním pojetí (do zápasu nastoupilo 
11 hráček, z toho 9 jich bodovalo). 
 
 
 
 



   Pořadí ve skupinách po základní části 
A: 1.Maďarsko   3/0  B: 1.Francie    3/0      C: 1. Rusko      2/1      D: 1.ČR          3/0 
     2.Slovensko   2/1         2. SČH       2/1             2. Litva        2/1           2.Španělsko2/1 
     3.Turecko      1/2         3. Německo1/2         3.Bulharsko 1/2           3.Belgie      1/2 
     4.Itálie           0/3         4. Polsko     0/3             4.Chorvatsko1/2         4.Řecko       0/3   
 
   Čtvrtfinále(1.-8.místo) a zápasy o 9.-16. místo 
1.-8. místo:   skupina E : Maďarsko, SČH, Rusko, Španělsko 
           skupina F : Slovensko, Francie, Litva, ČR 
9.-16.místo:  skupina G : Turecko, Polsko, Bulharsko, Řecko 
           skupina H :  Itálie, Německo, Chorvatsko, Belgie   
 

   Úterý 9.8.2005 
1.-8.místo 
E:  Maďarsko – Španělsko  63:79                F:  Slovensko – ČR            54:73 
      SČH – Rusko                 81:60       Francie – Litva              68:29 
9.-16.místo 
G:  Turecko – Řecko           69:79            H:   Itálie – Belgie                74:80 
      Polsko – Bulharsko        71:78       Německo – Chorvatsko  52:55 
 
ČR – Slovensko   73:54 (18:10,13:16,21:14,21:14) 
Body: Pecková 22, Hejdová 18, Štěpánová 13, Hindráková 8, Kuthanová 7, Zrůstová 2, 
Kuboňová 2, Giacintová 1 
Střelba: ČR 26/62 (trojky 1/11), TH 20/26 
   Slovensko 21/64 (trojky 2/10), TH 10/17 
 
V prvním zápase čtvrtfinálové skupiny jsme narazili na družstvo Slovenska, se kterým jsme 
odehráli poslední dva přípravné zápasy, z nichž druhý Slovenky těsně vyhrály. S tímto 
vědomím nastoupil soupeř do utkání sebevědomě, tahouny družstva byly obvyklé opory-
rozehrávačka Brezaniová, křídlo Oravcová a pivot Rajecká. Zápas byl zpočátku vyrovnaný, 
v průběhu 2.čtvrtiny jsme šli do 8 bodového vedení, ale zbytečnými ztrátami míčů jsme 
soupeřkám dovolili snížit poločasové skóre na 4 body. Ve 2.poločase jsme se prosadili 
důraznou osobní obranou a úspěšnými RP jsme se dostali do 12 bodového vedení, které se 
nám podařilo na konci utkání zvýšit na konečných 19 bodů. Družstvo můžeme opět pochválit 
za kolektivní útočný i obranný výkon, naší nejlepší hráčkou byla Pecková. 
 
    Středa 10.8.2005 
1.-8.místo 
E:  Rusko – Maďarsko     77:56     F:  Litva – Slovensko    39:49 
      Španělsko – SČH        52:81          ČR – Francie             66:62 
9.-16.místo 
G:  Bulharsko – Turecko  66:87     H:  Chorvatsko – Itálie   73:76 
      Řecko – Polsko           51:62            Belgie - Německo    69:71  
 
ČR – Francie   66:62 (15:13,18:17,12:16,21:16) 
Body: Hejdová 15, Elhotová 14, Pecková 13, Hindráková 8, Giacintová 5, Štěpánová 5, 
Zrůstová 5, Vyhňáková 1 
Střelba: ČR 26/63 (trojky 3/12), TH 11/15 
   Francie 27/56 (trojky 1/6), TH 7/13 



 
Do rozhodujícího zápasu o 1.místo ve skupině jsme nastoupili velmi koncentrovaně a 
proměněnými RP šlo naše družstvo do 6 bodového vedení. Soupeř zvýšenou agresivitou 
v obraně a častým střídáním malých hráček snížil naše vedení na 1 bod. Největší úderná síla 
Francouzek spočívala na dvojici podkošových hráček Gruda-Digbeu a útočné systémy 
družstva byly postaveny tak, aby právě tyto dvě hráčky zakončovaly z pod koše. Pravidelným 
střídáním hráček na periferii jsme mohli vyvíjet tlak na rozehrávačky a křídla soupeře, které 
pak nemohly spolupracovat s pivoty. V poslední čtvrtině zápasu jsme zdvojováním obrany 
soupeřových pivotek získali několik míčů a taktickým zdržováním hry jsme dovedli zápas do 
4 bodového vítězství, které nám s předstihem zajišťovalo 1.místo ve skupině.Stejně jako 
v předchozích utkáních je třeba vyzdvihnout náš kolektivní výkon, zejména v obraně. 
 
    Čtvrtek 11.8.2005 
1.-8.místo 
E:  Maďarsko – SČH     53:63       F:  Slovensko – Francie     39:61 
      Rusko – Španělsko   60:63             Litva – ČR                    68:72 
9.-16.místo 
G:  Turecko – Polsko     82:66       H:  Itálie – Německo          69:83 
      Bulharsko - Řecko   54:50             Chorvatsko – Belgie     75:78 pp      
 
ČR – Litva   72:68 (18:22,16:17,16:12,22:17) 
Body: Elhotová 13, Hejdová 13, Kuthanová 13, Zrůstová 12, Věchtová 8, Kuboňová 6, 
Nováková 4, Vyhňáková 3 
Střelba: ČR 29/66 (trojky3/9), TH 11/24 
   Litva 24/63 (trojky 8/23), TH 12/21 
 
Zápas, který nemohl ovlivnit pořadí ve skupině, jsme se rozhodli odehrát pouze s 8 hráčkami 
a dát tím možnost odpočinku nejvytíženějším hráčkám z předchozích utkání (Štěpánová, 
Pecková, Hindráková, Giacintová). V utkání od počátku vázla spolupráce v útoku (zejména 
proti zónové obraně), zbytečnými ztrátami míčů a špatným obranným doskokem jsme soupeři 
dovolili jít až do 10 bodového vedení. Zvýšenou koncentrací v obraně a proměňováním RP 
jsme manko smazali a v závěru se ujali vedení o 4 body.Litevky se ještě pokoušely vývoj 
utkání zvrátit tříbodovou střelbou a taktickými fauly, ale naše úspěšné TH nás neustále držely 
ve vedení. Zápas jsme dotáhli do vítězného konce a udrželi si tím, jako jediné družstvo, 
turnajovou neporazitelnost. 
 
    Pořadí ve skupinách 
1.-8.místo 
skupina E:   1.  SČH             3/0  skupina F:   1.  ČR                  3/0 
           2.  Španělsko    2/1             2.  Francie           2/1 
           3.  Rusko          1/2                   3.  Slovensko      1/2       
           4.  Maďarsko    0/3             4.  Litva    0/3 
9.-16.místo 
skupina G:   1.  Turecko       2/1            skupina H:   1.  Německo        2/1 
           2.  Bulharsko    2/1            2.  Belgie             2/1 
           3.  Polsko         1/2                                        3.  Itálie    1/2 
                      4.  Řecko          1/2                                        4.  Chorvatsko     1/2 
         
       



    Semifinále a utkání o umístění 
 
    Sobota 13.8.2005 
   1.-4. místo:   SČH – Francie        85:74      ČR – Španělsko             53:65     
   5.-8. místo:    Rusko – Litva         74:57  Maďarsko-Slovensko    58:52 
  9.-12.místo:    Turecko – Belgie    89:74  Bulharsko-Německo      56:61 
13.-16.místo:    Polsko-Chorvatsko 74:70   Řecko – Itálie     62:46 
 
ČR – Španělsko  53:65 (13:17,16:19,12:15,12:14) 
Body: Hejdová 14, Zrůstová 9, Štěpánová 9, Pecková 6, Elhotová 6, Hindráková 3, 
Vyhňáková 2, Giacintová 2, Kuthanová 2 
Střelba: ČR 21/70 (trojky 3/17), TH 8/13 
   Španělsko 27/63 (trojky 3/16), TH 8/12 
 
V zápase o postup do finále jsme se opět střetli s družstvem Španělska. Od počátku byla na 
našich hráčkách patrná nervozita, která se projevovala zejména neproměňováním vyložených 
střeleckých pozic. Španělky se prosazovaly hrou 1-1 a bezchybnou obranou šli do 7 bodového 
poločasového vedení. Zvýšenou aktivitou v obraně se nám podařilo snížit náskok soupeře 
maximálně na 4 body, v závěru jsme vsadili na tříbodovou střelbu, ale výsledek zápasu se 
nám již nepodařilo otočit. V tomto utkání selhaly tradiční opory Pecková – Štěpánová, které 
byly v předchozích utkáních našimi nejlepšími hráčkami a se střelbou za dva body 18/53 se 
velmi těžko vyhrává utkání s těžkým soupeřem. 
 
    Neděle 14.8.2005 
      Finále: SČH – Španělsko  66:52      9.-10.místo: Turecko-Německo    67:70 
3.-4.místo: Francie-ČR            77:66    11.-12.místo: Belgie-Bulharsko     79:62 
5.-6.místo: Rusko-Maďarsko  79:55     13.-14.místo: Polsko-Řecko          68:59  
7.-8.místo: Litva-Slovensko    61:53     15.-16.místo: Chorvatsko-Itálie    74:63 
 
ČR – Francie  66:77 (15:32,12:15,24:16,15:14) 
Body: Zrůstová 14, Štěpánová 14, Hejdová 12, Elhotová 9, Giacintová 7, Kuthanová 4, 
Pecková 4, Hindráková 2 
Střelba: ČR 23/58 (trojky 4/11), TH 16/18 
   Francie 30/74 (trojky 1/12), TH 16/23 
 
Zápas o 3.místo nás svedl opět proti družstvu Francie. Význam utkání a značná nervozita 
svazovaly od úvodního rozskoku našim hráčkám ruce a o výsledku utkání bylo rozhodnuto již 
po několika minutách. Francouzky agresivní a neprostupnou obranou a skvěle zahranými RP 
šli v 6.minutě do vedení 23:4.Výborně využívaly zejména podkošové hráčky a ,oproti 
prvnímu vzájemnému utkání, se jim dařila i střelba z větší vzdálenosti. Naše hráčky zachytily 
tempo soupeře až ve 2.čtvrtině, ale přes značnou snahu se nedostaly na menší rozdíl než 9 
bodů. V obraně jsme podali nejhorší výkon za celý turnaj a nemohli jsme se ani opřít o výkon 
tradiční opor (Pecková,Štěpánová,Hindráková). Francouzky nastupovaly do utkání s daleko 
větší koncentrací, odhodlaností a sebevědomím, což jsou vlastnosti, které našim hráčkám 
v důležitých utkáních schází.  
 
 
 
 



    Konečné pořadí ME 
 
 1.   SČH    9.  Německo 
 2.  Španělsko              10.  Turecko 
 3.  Francie              11.  Belgie  
 4.  Česká republika            12.  Bulharsko 
 5.  Rusko             13.  Polsko 
 6.  Maďarsko             14.  Řecko 
 7.  Litva             15.  Chorvatsko 
 8.  Slovensko             16.  Itálie 
Družstva Chorvatska a Itálie sestupují do B skupiny ME. 
 
    Individuální ocenění 
Nejlepší pětka turnaje:    rozehrávačka - Silvia Dominguez  (Španělsko) 
                  křídlo -  Milijana Musovič  (SČH) 
          křídlo -  Adrijana Knězevič (SČH) 
           pivot  -  Tereza Pecková     (ČR) 
           pivot  -  Sandrine Gruda     (Francie)    
Nejlepší střelkyně :       Sandrine Gruda     (Francie) 
Nejlepší hráčka     :       Milijana Musovič (SČH)    
 
Veškeré statistiky a technické zápisy z utkání se nachází na internetových stránkách FIBA. 
 
    Charakteristika družstev 
Družstva, proti kterým jsme nehráli a které jsme ani neviděli hrát, nebudou hodnoceny. 
 
1. SČH - nejlepší družstvo na turnaji. Těžilo zejména ze hry hráček na perimetru, pod košem 
měly výškově menší hráčky, které však neměly problémy s obranou vyšších protihráček a 
v útoku výborně spolupracovaly s rozehrávačkami a křídly. Družstvo se opíralo o dvojici 
výrazných individualit (křídla Musovič a Knězevič-obě v nejlepší pětce turnaje, Musovič-
MVP). Hráčky vynikaly výbornou hrou 1-1 a  nejlépe řešily kombinaci clona na hráčku 
s míčem. V obranné fázi družstvo střídalo osobní i zónovou obranu, přes výškový handicap 
pivotek mělo i výborný obranný doskok. Na družstvu byla patrná sehranost z MS hráček do 
19 let, které se konalo 2 týdny před ME.    
2. Španělsko – družstvo produkovalo rychlý a důrazný basketbal se snahou o RP (tažený 
převážně driblinkem) a s propracovaným postupným útokem,s častým využitím clon na 
hráčky bez míče. V obraně Španělky hrály pouze osobní obranu, v případě potřeby vytaženou 
i na celé hřiště. Hra družstva byla postavena na výkonech tří malých hráček (rozehrávačka 
Dominguez –nejlepší pětka, křídla Arguello a Coloma), které byly individuálně velmi dobře 
vybaveny (výborná technika driblinku a střelby z výskoku). Slabinou družstva byly sice 
vysoké, ale málo kreativní pivotky a málo kvalitních hráček na střídání. V prvním vzájemném 
utkání se nám podařilo nejnebezpečnější hráčky soupeře ubránit, což bylo základem našeho 
vítězství. Ve druhém zápase se však tyto hráčky rozehrály k velmi kvalitnímu výkonu a 
nezastavila je ani naše kolektivní obrana.   
3. Francie - silný tým na všech postech, který měl na každé pozici kvalitní hráčky na 
střídání. Největší sílu mělo družstvo ve dvojici pivotek Gruda-Digbeu (hráčky Valencienes), 
byly však nebezpečné i z pozic křídel, slabinou byla hra rozehrávaček. V každém okamžiku 
se snažily spolupracovat s podkošovými hráčkami, v případě výpomoci hráček z perimetru na 
pivotky následovala přihrávka na volné hráčky a poměrně jistá střelba z větší vzdálenosti. 



Díky kvalitní lavičce družstvo produkovalo nejagresivnější osobní obranu, ze které vyráželo 
do RP. Většinu družstva tvořily hráčky černé pleti. 
4. ČR – základním útočným systémem byl RP, kdy jsme se snažili míč dostat co nejrychleji 
do křídla a rotací probíhajících hráček od míče jsme přešli do rozestavení na postupný útok. 
V postupném útoku jsme využívali 6 systémů proti osobní obraně, 2 proti zónové obraně 
(velmi často úspěšné), 4 autová vhazování za koncovou čarou (vždy ze stejného rozestavení) 
a jedno autové vhazování z boční čáry. Základním obranným systémem byla osobní obrana 
s odstupováním a výpomocí ze slabé strany a používali jsme i zónové presinky 1-2-2 a to na 
celém hřišti a od poloviny hřiště. V průběhu přípravy jsme věnovali velkou pozornost 
obranným činnostem (zejména obrana hráčky s míčem), slabinou družstva bylo obranné 
odstavování s obranným doskokem. Družstvo bylo vedeno k maximálnímu nasazení hráček 
v obraně a realizování RP. Pro tento způsob hry jsme se rozhodli se snahou o zařazení většího 
počtu hráček do utkání. Hráčky byly vědomě vedeny k maximálnímu nasazení v průběhu 
krátkých časových úseků, což nám dovolovala poměrně kvalitní lavička na střídání. Na 
začátku přípravy jsme s tímto herním projevem měli problémy, jelikož hráčky byly zvyklé 
z domácích soutěží na dlouhodobé úseky herního zatížení, což bylo na úkor maximálního 
nasazení. Tento způsob hry se nám jednoznačně vyplatil, jelikož hráčky byly rovnoměrně 
zatěžovány a jako jedno z mála družstev na ME jsme neměli problémy s fyzickou kondicí.    
5.   Rusko – typově nejlépe sestavené družstvo, silné zejména na postech pivotek, 
výkonnostně slabší na postech křídel. V obraně družstvo nejčastěji využívalo zónovou obranu 
a v útoku se spoléhalo na spolupráci křídlo-pivot. Hráčky měly veliké nedostatky v obranných 
činnostech a vzhledem k tomu minimálně využívaly osobní obranu. Postup mezi poslední 
čtyři družstva jim unikl těsnou prohrou se Španělskem ve čtvrtfinálové skupině. Rusky měly 
ve svém družstvu nejvyšší hráčku turnaje Žužgovou (204 cm),která však nastupovala 
minimálně. 
6. Maďarsko – mělo svou hru postavenou na čtveřici hráček, účastnic MS do 19 let. 
Z nepochopitelných důvodů na turnaji nestartovala jejich nejlepší hráčka, rozehrávačka Honti, 
kterou neuvolnil její mateřský klub (Šoproň). V základní skupině Maďarky uhrály 3 těsné 
výhry, které je posunuly do bojů o 1.-8.místo. Ve čtvrtfinálové skupině již nevyhrály jediné 
utkání a celkové 6.místo je pro toto družstvo určitě zklamáním. V postupném útoku se snažily 
hrát přes dvojici vysokých a robustních pivotek (Horti 195 cm, Vincze 190cm), byly však 
málo nebezpečné z pozic rozehrávaček a křídel. V obranné fázi střídaly osobní i zónovou 
obranu, nedostatkem byla nízká úroveň individuálních činností. 
7. Litva  – překvapení turnaje, když ze základní skupiny postoupily na úkor Chorvatek a 
Bulharek. Typově a výškově velmi dobře sestavené družstvo, kterému však chyběla vyšší 
kvalita individuálních činností. Tento nedostatek nahrazovaly velkou bojovností a větším 
počtem hráček na střídání. V obraně Litevky převážně praktikovaly zónovou obranu,v útoku 
se často dostávaly do časové tísně, což řešily nepřipravenou střelbou v posledních vteřinách.    
8. Slovensko – družstvu se podařilo v základní skupině těsně porazit Turecko a Itálii, čímž 
Slovenky postoupily do čtvrtfinálové skupiny. V dalším průběhu již porazily pouze Litvu, ale 
celkové 8.místo je pro tento tým úspěchem. Osu družstva tvořily 3 hráčky (rozehrávačka 
Brezaniová, křídlo Oravcová a pivot Rajecká), které byly maximálně využívány a 
s přibývajícími zápasy byla na těchto hráčkách viditelná veliká únava. Slovensko se snažilo o 
sympatickou hru, založenou na RP a propracovaném postupném útoku. Slabinou byla absence 
kvalitních pivotů a malý počet kvalitních hráček na střídání.  
9. Německo – družstvu se sice podařilo vyhrát úvodní zápas proti Polsku, ale další dvě 
prohry s Francií a SČH znamenaly účast tohoto družstva v bojích o 9.-16.místo. Tuto skupinu 
Němky zvládly s jedinou prohrou, ale celkové 9.místo lze hodnotit, vzhledem ke kvalitě 
družstva, jako neúspěch. Němky praktikovaly velmi tvrdou osobní i zónovou obranu a 



neustále hrály s maximálním nasazením a bojovností. Jako jediný tým na turnaji měly na 
postu střední rozehrávačky hráčku nad 180 cm.  
10. Turecko – družstvo není hodnoceno. 
11. Belgie – družstvo se spoléhalo na výkony dvou výrazných individualit, rozehrávačky 
Carpréaux a levorukého křídla Leemans. Belgičanky se snažily o vysunutou agresivní obranu 
a často používaly celoplošné zónové presinky. Slabinou družstva byla absence dobrých 
podkošových hráček a úzký hráčský kádr na střídání.V okamžiku vystřídání výše 
jmenovaných hráček se stávala hra Belgičanek chaotickou a soupeř získával výrazný náskok. 
12. Bulharsko – družstvo není hodnoceno 
13. Polsko – mělo velmi těžkou základní skupinu (SČH,Francie,Německo), ve které 
nevyhrálo ani jedno utkání. Tím se družstvo dostalo do výrazné herní krize, která vyústila až 
účastí Polska v zápasech o udržení. Oproti přípravnému turnaji v Szolnoku, na kterém nás 
Polky s přehledem porazily, působilo družstvo velice bojácně, hráčky se nebyly schopny 
prosadit ve hře 1-1, což byla jejich největší zbraň.   
14. Řecko – družstvo překvapilo výškovým průměrem a to hlavně na postech křídel. Útočný 
systém Řecka byl postaven na hře 1-1 a přihrávání vnikajících hráček na periferii, kde 
následovala okamžitá střelba. O výsledku utkání rozhodovalo procento úspěšnosti střelby 
z větší vzdálenosti, které ve většině utkání bylo velice nízké. 
15. Chorvatsko – družstvo není hodnoceno 
16. Itálie  – družstvo není hodnocenu. Je evidentní pokles úrovně u ženských mládežnických 
složek Itálie, jelikož do B skupiny ME sestoupilo družstvo do 16 i 18 let.  
 

Závěry a doporučení 
 
Nejstručnějším a nejjednodušším hodnocením MEje samotné pořadí 
Účastníky lze vzhledem k jejich vystoupení na ME rozdělit do několika skupin: 

1. Skupina tradičních basketbalových států, čerpající z velké tradiční popularity tohoto 
sportu a se zažitým kvalitním tréninkovým procesem (obdobně jako u nás hokej) – 
SČH, Litva, Španělsko. 

2. Státy, které neopustily tradiční dobrý tréninkový proces a systém, se širokým zázemím 
talentovaných hráčů – Rusko 

3. Státy s centralizovanou celoroční přípravou – Francie 
4. Státy na vzestupu, který je podložený finančně a systémově – Bulharsko (1 mil. EU do 

mládežnického basketbalu), Turecko, Slovensko 
5. Ostatní státy nacházející se na vzestupu či ústupu z mnoha příčin – Polsko, Řecko, 

Belgie, Maďarsko, Itálie, Německo, Chorvatsko, ČR 
Družstvo ČR je potřeba hodnotit, v kontextu s celým mládežnickým basketbalem v ČR, jako 
spíše výjimku, vzhledem k vystoupení ostatních družstev ČR na ME chlapců i dívek. Samotné 
vystoupení juniorek lze pak považovat za úspěšné, vzhledem k perspektivě tohoto družstva 
pro příští ME, kdy polovinu družstva tvořily hráčky roč.88. Tuto perspektivu však nelze nijak 
přeceňovat vzhledem k tomu, že většina družstev byla sestavena podobně (s výjimkou Řecka, 
Slovenska a Ruska). 
 
Doporučení: 

1. Doporučujeme dořešit systém SCM nejen formálně, ale i obsahově – kvalita a kvantita 
tréninkového procesu, jeho vyhodnocování a řízení s ohledem na přidělování 
finančních prostředků, včetně povinnosti reprezentace. 

2. Propracovat koncepci, systém a návaznost jednotlivých družstev od kadetek až po 
seniorskou kategorii. 



3. Omezit možnost hráček startovat ve více než dvou  soutěžích (přetěžování, málo 
odpočinku). 

4. U každého hráče SCM určit, do kterého družstva patří kmenově, kdo trenérsky 
zodpovídá za jeho přípravu a které družstvo pouze doplňuje. 

5. Umožnit výběrům do 18 a 20 let listopadové turné v USA (finančně velmi výhodné, 
konfrontace s kontaktním basketbalem) 

6. Uspořádat jedno VT všech tří kategorií na jednom místě a v jednom termínu. Návazně 
na to účast na basketbalovém kempu v Mikulově. 

7. Členové RT by měli mít na akcích v zahraničí zaplaceno pracovní vytížení a k tomu 
dostat i kapesné, podobně jako rozhodčí. 

8. Doporučujeme svolat zástupce všech mládežnických organizací a společně 
prodebatovat koncepci mládežnického basketbalu s návazností na reprezentaci. 

  
 
V Brně 30.8.2005                 Vypracoval: Milan Veverka 
                 Richard Fousek 
                 Zdeněk Josefík  


