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1. Místo a datum konání ME 
 
Místo:   Sofie, Bulharsko 
Datum:  11. – 20. srpna 2016  
Haly:   Universiada, Triaditsia, Armeec II  
Ubytování:  Hotel RAMADA 
Stravování:  Hotel RAMADA 
 
Pořadatel vše organizačně zvládl na výbornou, včetně logistiky transportu na zápasy a 
tréninkové jednotky. Na hotelu bylo rovněž vše na špičkové úrovni včetně stravování 
(dostatečný výběr i po večerních zápasech). Jediným záporem bylo pozdní dodávání 
objednaných DVD a jejich kvalita. 
 
Cílem družstva bylo předvádět v každém utkání jednoduchý basketbal, který bude vycházet 
s velmi dobré agresivní obrany a rychlého přechodu do útoku. 
Výsledkově chtělo družstvo postoupit z vyrovnané základní skupiny mezi osm nejlepších a 
pokusit se dostat co nejvýše s možností postupu do divize A.  
 
 
 

 2. Konečné pořadí a přehled výsledků ČR 
 
   1. Rusko postup do divize A    
  2. Izrael postup do divize A     
  3. Slovinsko postup do divize A       
  4. Ukrajina                                          
  5. Anglie                                             
  6. Bělorusko                                        
  7. Belgie                                              
  8. Česká republika                            
  9. Portugalsko                                
 10. Slovensko                                   
 11. Nizozemsko                          
 12. Gruzie                                         
 13. Maďarsko                   
             14. Kosovo        
 15. Rumunsko                                                          
 16. Makedonie                               
 17. Bulharsko 
 18. Norsko 
 19. Dánsko 
 20. Irsko 
 21. Island 
 22. Rakousko 
 23. Lucembursko 
 24. Skotsko 
 
 



Základní skupina: 

11.8. ČR  :  Bulharsko 84 : 82  (21:15,  38:33, 59:58) 
12.8. ČR  :  Belgie  55 : 52  (13:15 , 23:23, 34:35) 
13.8. ČR  :  Slovensko     62 : 64  (14:16,  32:33, 51:52) 
15.8. ČR  :  Gruzie  72 : 70  (21:22,  35:37, 55:54) 
16.8. ČR  :  Island      85 : 62  (24:17,  49:26, 63:42) 
 
V základní skupině jsme skončili na 1.místě a s bilancí 4/1 . 
 
Čtvrtfinále: 
18.8. ČR  :  Ukrajina   50 : 80  (21:20,  27:32, 40:52) 
 
Skupina o 5.-8.místo: 
19.8. ČR  :  Anglie  63 : 64  (15:11,  31:17, 49:40) 
 
O 7.místo: 
20.8.  ČR  :  Belgie  64 : 75  (17:16, 33:38, 45:61)  
 

 
 
MVP     Aleksander Shashkov (Rusko) 
 
All stars team   Konstantiv Shevchuk (Rusko) 

Aiden Alber (Izrael)  
Denis Klevzunyk (Ukrajina ) 
Nik Dragan (Slovinsko) 
Aleksander Shashkov (Rusko) 
 

         
 
 
 

 



STATISTICKÉ UKAZATELE REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 

 
    

    

ME SOFIA 2016 

  
  

     
 

  

Hráč   Min. "2" % "3" % 
celkem 

% 
TH 

% body A DO DU Z+ Z- Užiteč. F+ F- užit. stav 

s d s d s d s d střelby na hřišti 

Krejčí 8 
221 40 19 47,5% 44 18 40,9% 84 37 44,0% 13 10 76,9% 102 29 32 6 15 23 113 19 17 52 15 

Šícha 8 
220 45 20 44,4% 32 9 28,1% 77 29 37,7% 9 7 77,8% 74 23 10 2 4 14 49 24 24 24 -9 

Kovář 8 
187 55 22 40,0% 36 11 30,6% 91 33 36,3% 23 10 43,5% 87 6 38 13 3 10 69 21 18 16 7 

Mikyska 8 
171 51 27 52,9% 2 0 0,0% 53 27 50,9% 13 6 46,2% 60 7 25 26 10 22 75 28 26 27 -3 

Samoura 8 
165 34 10 29,4% 6 1 16,7% 40 11 27,5% 24 13 54,2% 36 16 20 16 13 15 53 22 15 -4 -50 

Vyroubal 8 
163 8 4 50,0% 18 4 22,2% 26 8 30,8% 5 2 40,0% 22 14 16 5 7 10 36 11 8 1 -22 

Kulich 8 
103 29 13 44,8% 3 2 66,7% 32 15 46,9% 8 4 50,0% 36 2 27 12 1 7 53 8 5 15 0 

Hauzer 8 
99 34 17 50,0% 1 0 0,0% 35 17 48,6% 6 2 33,3% 36 2 11 6 3 7 32 21 18 14 -4 

Kurečka 8 
96 14 5 35,7% 15 5 33,3% 29 10 34,5% 6 5 83,3% 30 5 4 4 2 5 20 5 5 10 11 

Tělecký 7 
82 15 7 46,7% 16 6 37,5% 31 13 41,9% 5 2 40,0% 34 4 4 2 0 6 17 6 6 13 9 

Čejka 7 
51 11 2 18,2% 10 2 20,0% 21 4 19,0% 2 2 100,0% 12 2 12 2 0 7 5 10 9 -5 -34 

Borovka 4 
42 6 3 50,0% 5 0 0,0% 11 3 27,3% 0 0 0,0% 6 2 4 5 2 4 7 8 8 -2 10 

                                  19 14   7 26         
      s d   s d   s d   s d             

 
    

 
    

celkem   1600 342 149 43,6% 188 58 30,9% 530 207 39,1% 114 63 55,3% 535 112 203 99 60 130 555 183 159 161 -70 



Statistické ukazatele – týmové RD ČR  

Body na zápas        66,9 bodů  12. místo 
Střelba celkem  39,1 %   9. místo 
Střelba za 2 body   43,6 %  12. místo 
Střelba za 3 body    30,9 %    6. místo   
Střelba TH            55,3%   19. místo (nejméně vystřelených TH)   
Zisky         7,5     24. místo 
Ztráty    17,1   20. místo  
Asistence     14,0   10. místo 
Doskoky celkem     41,9   16. místo 
Doskoky útočné     14,1   13. místo 
Doskoky obranné     27,8  20. Místo 
 
V žádném ze statistických údajů jsme nepatřili mezi nejlepší. Ve většině jsme patřili do 
průměru. Nakonec trochu překvapivě jsme se nejvýše umístili v tříbodové střelbě a počtu 
ztracených míčů (počítáno od nejméně ztracených míčů – 5.místo). 
Poslední místo v počtu získaných míčů ukazuje na naši obranou „neaktivitu“. Nejnižší počet 
střílených trestných hodů je spojen s malou aktivitou ve hře do koše. Bojíme se kontaktu, 
raději volíme střelu. 
V některých našich zápasech byl obrovský rozdíl v počtu střílených trestných hodů: ČR – 
Bulharsko 18-30, ČR-Ukrajina   4-27, ČR-Anglie 10-32. 
 
Statistické ukazatele jednotlivců   
v TOP 10 pouze ve třech případech:  
Střelba za 3 body   3. Krejčí – 44/18 40,9%,  6. Tělecký  - 16/6 37,5% 
Střelba za 2 body   8. Mikyska – 51/27 52,9% 
Další umístění  (do 20.místa): 
Střelba  celkem   11. Krejčí  - 84/37 44% 
Asistence   12. Krejčí  - 29 (3,6 na zápas) 
útočný doskok   11. Mikyska – 26 (3,3 na zápas) 
 
 
4. Zhodnocení herního výkonu družstva 
Vzhledem k odehraným zápasům v přípravě jsme na ME odjížděli s cílem odehrát co nejvíce 
vyrovnaných utkání a následně postoupit ze skupiny. Naše skupina D, jak se ukázalo, byla 
nejvyrovnanější a o konečném pořadí rozhodovaly maličkosti. Konečné první místo ve 
skupině bylo nad očekávání. Celkově jsme skončili s bilancí 4 výhry, 4 prohry na osmém místě 
a výsledkově musíme být spokojeni.  
V úvodním zápase jsme dokázali porazit domácí Bulharsko 84-82, přestože jsme prohráli na 
doskoku 35:49, měli jsme o 10 střeleckých pokusů méně a stříleli jsme o 12 trestných hodů 
méně. O výhře rozhodla naše vysoká úspěšnost střelby a dokázali jsme zvládnout i 
nepříjemnou situaci, kdy se domácí, jež celý zápas prohrávali (až o 12 bodů), v konci zápasu 
dostali do dvoubodového vedení. Tato výhra nastartovala tým, který dokázal zvládnout i 
druhou vyrovnanou koncovku. Zápas s Belgií jsme vyhráli 55:52. V tomto zápase více 
dominovaly obrany, ale opět jsme i přes horší statistické ukazatele vyhráli. Doskok 38:41, 
soupeř měl o 13 střeleckých pokusů více. O výhře rozhodla naše střelba z dlouhé vzdálenosti 



proti zónové obraně, poslední čtvrtině 5 úspěšných tříbodových střel. Třetí zápas proti 
Slovensku, které jsme v přípravě dvakrát porazili, se nám i vinou podvědomého podcenění 
nepodařil. Soupeři se dařilo narušit naší hru změnou obran a častým přebírání. Nám se 
nepodařilo úspěšně reagovat. Přidala se i únav a tentokrát jsme v koncovce prohráli (62:64). 
Paradoxně jsme poprvé vyhráli na doskoku (40:38) a měli jsme i o 10 střeleckých pokusů 
více. Třetí zápasu v řadě a v tomto tempu byla pro některé hráče příliš. Po dni volna nás 
čekala Gruzie. Nepovedl se nám začátek, kdy jsme nechali rozstřílet rozehrávače soupeře  
(Pertaia - 1.čtvrtina -14 bodů, trojky 4/4). Vše po akcích, na které jsme se připravovali. Zde 
hráči ukázali nezkušenost z taktických příprav, nefungovala komunikace mezi hráči. Naštěstí 
jsme byli úspěšní v útoku a soupeř nám neodskočil. V tomto zápase jsme se setkali 
s neobvyklou taktikou soupeře. Nejvyšší pivot vůbec nebránil svého hráče a zůstával ve 
vymezeném území jako výpomoc. Stejnou taktiku zkoušeli proti Belgii, kdy si vybrali 
nejhoršího střelce a „bránili“ ho tímto způsobem. Nakonec jsme zvládli další vyrovnanou 
koncovku a vyhráli 72:70. Do posledního zápasu ve skupině jsme nastupovali s vědomím, že 
výhra nás posune mezi nejlepších osm týmů turnaje. Island nastoupil do zápasů bez dvou 
hráčů základní rotace (Eggertsson – třetí nejlepší střelec turnaje), a to nám ulehčilo práci. I 
přes pomalejší rozjezd, jsme ve druhé čtvrtině Island přehráli a poprvé skončil zápas větším 
rozdílem. S velkým přispěním Krječího 22 bodů (trojky 9/6) jsme vyhráli 85:62. Tímto 
vítězstvím a prohrou Slovenska s Gruzií jsme vybojovali první místo ve skupině a ve 
čtvrtfinále nás čekala druhý tým ze skupiny C – Ukrajina. 
Do čtvrtfinále jsme vstoupili dobře první čtvrtinou (21:20), kdy jsme měli vysokou úspěšnost 
střelby. Škoda chyb v obraně (1 na 1 a špatná komunikace). Ve druhé části jsme dali pouhých 
6 bodů, poločas skončil 27:32. Po přestávce nás soupeř začal přehrávat. Kim výborně bránil 
Krejčího, Bachurin se prosazoval jak v blízkosti koše, tak tříbodovou střelbou, rozehrávač 
Shortskyj výborně řídil hru i zakončoval a nejzkušenější hráč soupeře Klevzunyk dokázal 
využít naše chyby při přebírání hráčů bez míče. Dokázali jsme ubránit pivota Skiru, ale 
zaostávali jsme téměř ve všech parametrech. Rychlostně, silově, hrou tělem i basketbalovou 
chytrostí. Soupeře jsme dokázali zastavovat jen za cenu faulů. Ze statistik zápasu: ČR- 
Ukrajina 50:80, doskok 36:53, střelba 68/21 - 64/28, tříbodová střelba 26/6 – 18/7 trestné 
hody 4/2 – 27/17, fauly 22-12. Zisky a ztráty téměř shodné.  
V zápase o 5. -8. místo nás čekala Anglie, která ve čtvrtfinále podlehla pozdějšímu vítězi 
turnaje Rusku o pouhý bod 61:62. Odehráli jsme jeden z nejlepších zápasů na ME a škoda jen 
takticky nezvládnuté koncovky zápasu. Do poločasu jsme výborně bránili a nad Anglií jsme 
vedli 31:17. Hráli jsme s obrovskou energií (dařilo se v útoku). Fyzicky skvěle vybaveného 
soupeře jsme přeskákali 27:14, nedovolovali jsme střelcům volné střely, dokázali jsme 
zastavit 1 na 1. Po přestávce jsme nedokázali udržet tempo z prvního poločasu, přesto jsme 
zápas měli dotáhnout do vítězného konce. V závěru neproměněné trestné hody, příliš brzký 
„taktický faul“ při vedení o tři body (obdobnou situaci jsme si ukazovali u videa) a v závěru 
obdržený koš s faulem. Tento špatný konec zkazil výborný dojem z tohoto zápasu.  
V posledním zápase turnaje o 7. místo nás čekal soupeř ze skupiny, Belgie. Podruhé jsme již 
úspěšní nebyli a prohráli jsme 64:75.  Z pro mě nepochopitelných důvodů jsem u některých 
hráčů v tomto zápase postrádal motivaci. Většina je na prvním ME a nedokáží se motivovat 
na reprezentační zápas? Zajímavý údaj ze statistik. Dva naši nejlepší střelci zápasu a skóre při 
jejich pobytu na hřišti. Kovář 18 bodů, +6, Mikyska 15 bodů -21.   
 
 



V obraně jsme nedokázali vytvářet tlak na hráče s míčem (špatná obrana 1:1), při snaze o 
větší tlak na míč nás soupeř často přehrál a získával výhodu. Na obranné polovině jsme kladli 
důraz na obranu jedna na jedna (aby nemuselo docházet k výpomoci ),  na silné straně se 
snažit bránit od míče (over play). Hráči mají návyk odstupovat ze silné strany, hrát zataženou 
obranu. Na slabé straně (vidět hráče s míčem i svého hráče) v případě nutnosti výpomoc a 
rotace dalších hráčů. Mnoho chyb v obraně na slabé straně, náběh hráče (vidí pouze míč ve 
snaze o výpomoc) 
Zařazovali jsme také dva zónové presink (1-2-1-1), většinou po trestných nebo time 
outech.(vzhledem k malé četnost TH jsme nehráli příliš často). S návratem do zóny 2-3 
(aktivní zóny) s tlakem na míč a rychlými posuny všech hráčů. Zónovou obranu jsme moc 
často nevyužívali, pouze krátké úseky pro změnu tempa. 
Clony na míč jsme řešili třemi způsoby, předskok, control a přebírání. V přípravě jsme častěji 
zařazovali předskok, průběhu ME více control. Při předskoku časté chyby pivotů (pomalu 
dobíhají) a nedostatečná komunikace.    
V útoku hlavní snaha o rychlý protiútok (moc se nedařilo), problém se založením – první 
přihrávka a technika driblinku. Následně secondary (tři možnosti), dle rozestavění hráčů a 
určené první přihrávkou. Nejčastěji jsme využívali přenos, back door a hand off.  
V postupném útoku dva sety založené na clonách na míč (na středu hřiště po cloně bez míče 
a od postranní lajny), jeden útočný systém založený na clonách bez míče s výběhem přes dvě 
clony pro střelce. V přípravě více snaha o volnou hru - využívat principy posun míče a pohyb 
hráčů bez míče – udržovat spacing. Hráči měli problém být ve správných pozicích 
(nebezpečných pro soupeře) a navzájem se vidět. Většina hráčů je připravovaná na útočné 
systémy a bez jasně stanovených pohybů se dost trápila, hra byla velmi neurovnaná. 
Proti zónové obraně jsme využívali dva útočné systémy.  
 
Jednoznačně jsme zaostávali ve hře tělem. Jak v útoku, spolupráce křídlo-pivot, neudržíme si 
pozici v dolním postavení, snaha hrát o pozici je alibistická, přihrávku vlastně nechceme. 
Z toho plyne hodně ztrát a následná neochota přihrávat na hráče v dolním postavení. Stejně i 
v obraně, jsme slabší v dolním postavení a hlavně máme obrovské problémy při odstavování 
při obranném doskoku. Odstavování je spojeno s tím, že většina českých hráčů nemá návyk 
chodit útočně doskakovat. Bez útočného doskakování (chuti jít za míčem) se nenaučíme 
doskok obranný. Vysocí hráči si doskočí, protože jen využívají výšku a nezvykají si na souboje 
tělem.  
 
  
 
Postřehy z herního výkonu ostatních družstev 
 
U většiny týmů převažovala osobní obrana od poloviny hřiště. Týmy, které patřily do horní 
poloviny, měly v repertoáru i zónovou obranu (většinou 2-3), kterou používaly na kratší 
úseky nebo po návratu ze zónového presinku. Pouze Kosovo hrálo delší úseky obranu 1-3-1.  
Všechny týmy měly připravené celoplošné obrany. Nejčastěji zónové presinky (1-2-1-1 a 2-2-
1). U všech snaha o rychlý protiútok, v postupném se hra lišila od volné hry až po mnoho 
propracovaných útočných systémů. 
Popis několika týmů, některé týmy jsem vůbec neviděl hrát. 
 
 



Rusko 
Vítěz turnaje, který loni po administrativním zásahu sestoupil z divize A. Rusko ukázalo, že 
patří mezi elitu, i když ne všechny jejich zápasy byly snadné (porážka ve skupině a šťastné 
vítězství ve čtvrtfinále).  Asi nejlépe organizovaná hra zásluhou rozehrávač Shevchuka (All 
stars tým), hodně využívá clonu na hráče s míčem. Hlavní oporou týmu byl pivot Shashkov 
(205cm), MVP celého turnaje. Dokáže se prosazovat v dolním postavení a má i dobrou 
střelbu ze střední i dlouhé vzdálenosti. Výborně čte hru.  
 
Ukrajina  
Většinu zápasů ve skupině praktikovali celoplošnou obranu. Často získávali míč již na útočné 
polovině. Střídali osobní presink se snahou o zdvojení a zónový presink 2-2-1 s návratem do 
zóny. Nejpovedenější zápas odehráli proti našemu družstvu, kdy jim ve druhém poločase 
vyšlo téměř vše. Oba další zápasy však nezvládli a i pro příští rok zůstávají v divizi B.  
 
Izrael 
Vítězná mentalita, síla týmu, neustálé zvyšování tempa. Začínali pomaleji, od čtvrtfinále vždy 
prohráli 1. čtvrtinu, naopak poslední vždy dokázali vyhrát. Opírali se o trio Alber  (All-Star 
tým, 7.střelec ME), 204 cm pivot Levinson (5.nejlépe doskakující na ME), Malka.   
 
Belgie 
Útočná hra založená na 1 na 1 a hledání volného hráče. Vynikali rychlostí a dobře zvládnutým 
driblinkem a přihrávkou (u více hráčů zatím horší střelba ze střední a delší vzdálenosti). 
Dobrý spacing a pohyb hráčů bez míče. Většinou hráli bez typického pivota, všech pět hráčů 
z perimetru nebo  4 -1. Snažili se o celoplošnou obranu, většinu zápasu osobní, řešení clon 
control s častým přebráním. Určité části zápasu zóna 2-3 (při autech na obranné polovině). 
Nejlepší hráč týmu, rozehrávač De Vreught. 
 
Gruzie 
Výborný rozehrávač Pertaia (2. nejlepší střelec turnaje) a velmi šikovní hráči ve hře 1 na 1. 
Týmu chyběla disciplína, ochota podřídit se a pracovat pro tým.  Příliš individualistická hra. 
Kdyby se podařilo hrát víc týmově, mohli pomýšlet na lepší než 11.místo. 
 
Maďarsko 
Maďarsko jsme potkali v přípravě a dvakrát jsme prohráli (ještě jim chyběli dva hráči základní 
rotace). Před turnajem pro mne jeden z favoritů na postup. V rozhodujícím zápase o postup 
ze skupiny proti Izraeli se zranili dva klíčoví hráči (Somogyi, Martinez). Před poslední 
čtvrtinou vedli o 8 bodů. Konečný výsledek 54:62 znamenal  3.místo ve skupině za Izraelem a 
Anglií. Celkové 13.místo je zklamáním. Lídři týmu - 210 cm vysoký Fazekas , střelec Dancsecs 
a do zranění Somogyi.  
 
Slovensko 
Po nepříliš povedené přípravě tým nastartoval druhý zápas a výhra nad Islandem 
v prodloužení. Velmi dobře takticky připraveni, často měnili obrany (i v průběhu útoku). 
Střelecky tým vedl Kubala a Páleník. Dobré ME odehrál i rozehrávač Danielič. V útoku hodně 
řízená hra. Nejčastěji clona na hráče s míče s oběma clonícími na trojkovém oblouku. (Two 
high) 
 



 
5. Poznatky, návrhy, doporučení  
 
Poděkování ČBF za možnost výborné přípravy. Začali jsme již koncem listopadu 2015. Celkem 
jsme absolvovali 13 VT, zúčastnili jsme se tří mezinárodních turnajů (každoroční Turnaj 
olympijských nadějí v Bratislavě, MT Levice, MT ve Francii).  Na těchto turnajích jsme 
odehráli zápasy s týmy divize A – Španělsko, Srbsko, Francie, Itálie, 2x Polsko. Výborná 
zkušenost, která nám ukázala rozdíl mezi špičkovými družstvy této věkové kategorie a naším 
výběrem.  
V přípravě jsme odehráli celkem 21 zápasů. Kromě utkání na turnajích ještě  2x se 
Slovenskem, 2x s Rakouskem, 2x s Maďarskem, 2x se Švédskem, 2x s výběrem ČR U17, 
s Nymburkem a Pardubicemi). Do přípravy se zapojilo 29 hráčů. Jediný hráč působící mimo 
Českou republiku, Krejčí, se do přípravy zapojil začátkem července.  
 
Chci také poděkovat oddílovým trenérům, se kterými jsem byl v průběhu celého roku v 
kontaktu. Nejen za to, jak hráče připravili, ale i za to, že hráčům nechali odpočinek po 
návratu z ME před další náročnou sezónou.  
 
Na ME jsme jako tým patřili k průměru divize B. Individuálně, vyjma Krejčího, nikdo 
nezaujal svým projevem.   
 
Individualita - Zaostávali jsme v provádění individuálních činnostech (driblink, přihrávka, 
střelba).  Hráči dokáží driblovat, přihrávat, ale při aktivní obraně se vše rapidně zhoršuje. 
V tréninkovém procesu je třeba se více zaměřit na jednotlivce. Pracovat nejen na zlepšení 
slabých stránek, ale také rozvíjet a zdokonalovat silné stránky hráče.  
Naučit hráče pracovat (trénovat) v nasazení a pod tlakem obrany. 
V klubech profilovat hráče na pozice, na kterých budou hrát v budoucnu a v reprezentačních 
výběrech. 
1 na 1 - mnoho let se opakující problém ve hře 1 na 1. Raději volíme střelu z dlouhé 
vzdálenosti. Chybí nám hráči, kteří jsou schopni se prosadit čelem i zády ke koši. (Pouze 
Krejčí, ale byl příliš osamocen).  Vše je spojeno se schopností přehrát fyzicky a silově lépe 
vybavené obránce 1 na 1 v rychlosti. Nebát se jít více do kontaktu. 
Rychlost, obratnost – většina míčů nikoho patřila soupeři. Nevychovávat „maratónce“, 
v tréninku i v zápase nutit hráče provádět každou činnost na 100% 
 
 
Na závěr chci poděkovat všem hráčům, kteří na ME vytvořili výbornou partu. V mnoha 
vyrovnaných koncovkách ukázali svoji vnitřní sílu. Výborné bylo i vystupování mimo 
palubovku a na hráčích byla vidět chuť se zlepšovat. Pro mě i celý RT se jednalo o velice 
příjemný čas strávený s tímto týmem.  
 
 
 
 
 
 
 
 


