Hodnocení výsledku ženského basketbalového týmu na 29. Univerziádě
v Taipei (Taiwan)
Výsledek týmu ČR ženy: Čtvrtfinále, 8. místo.
Konečné pořadí první osmičky:
1. Austrálie
2. Japonsko
3. Taiwan
4. Rusko
5. USA
6. Švédsko
7. Kanada
8. Česká Republika
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Kumulovaný technický zápis - statistika (viz soubor Excel)

A. Přípravné období
Před univerziádou jsme měli možnost absolvovat tři VT o délce 6 plných sportovních
dnů (vždy pátek večer – neděle odpoledne).
K tomu jsme sehráli jeden modelový zápas s dospělou reprezentací ČR v Hradci
Králové (11.6.) a dva proti dospělé reprezentaci Finska (63:76 a 83:85). Přímo v
dějišti Univerziády jsme v přípravném zápase na 3x10 min porazili pozdějšího vítěze
Austrálii 51:43.
Na třech VT jsme pozvali celkem 25 hráček:
Rozehrávačky:
Mircová, Kozumplíková, Malečková, Beránková, Andělová, Holešínská (zranění)
Křídla:
Vyoralová, Kopecká, Effangová, Adamcová, Hošková, Šoukalová, Křivánková,
Loflerová, Krejzová (zranění), Gaislerová (neuvolněna univerzitou)
Pivoti:
Bakajsová, Hrušková, Mainclová, Kracíková, Mocová, Satoranská, Opočenská,
Vojtíková (zranění), Severová (neuvolněna univerzitou), Veselá (bez
odpovědi)
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RT pracoval ve složení:
Dan Kurucz – hlavní trenér
Pavel Kubálek – asistent
Ivan Zachara – vedoucí družstva (žen i mužů)
Lenka Knitlová – masérka
Nakonec byla vybrána následující dvanáctka hráček:
Mircová
Kozumplíková
Vyoralová
Kopecká
Effangová
Hošková
Adamcová
Bakajsová
Hrušková
Mainclová
Mocová
Kracíková.
Počítali jsme i s Klárou Vojtíkovou, která ale nebyla pro zranění schopná absolvovat
přípravu naplno, resp. prakticky vůbec. Na její místo byla nominována Michaela
Mocová.
Zranění Holešinské z U20 ji neumožnilo se účastnit našich VT, a tedy pro zranění
nominována nebyla.
Z dalších Češek, které by věkově na Univerziádu odjet mohly (narozeny po 1.1.1993)
jsme nemohli pozvat pivotky Rokošovou a Reisingerovou, které nestudují vysokou
školu. Reisingerová měla navíc zákaz reprezentace.
Oslovena byla i pivotka Veselá, studující v USA, ale na VT se nedostavila.
Žádné další hračky do 23 let jsme nevyhodnotili jako potenciální účastnice
Univerziády.
B. Průběh 29. Univerziády v Taipei
V ženské kategorii se účastnilo Univerziády 16 týmů rozdělených do 4 skupin po 4, z
nichž první dva týmy postupovaly do play-off.
Naše skupina C byla vylosována takto:
USA, ČR, Polsko, Uganda.
Hned první zápas jsme hráli s Polskem. Jednalo se tedy pro nás o klíčový souboj na
turnaji.
Celý RT pracoval naplno, podařilo se nám zajistit video z přípravného zápasu Polek.
Hráčky byly detailně připraveny na každý polský signál, znaly pohyby soupeřek.
Přípravě na tento zápas jsme věnovali několik dní.
Zápas s Polskem jsme po dramatické a dobře zvládnuté koncovce vybojovali 57:52.
Klíčovými postavami byly Vyoralová, Mircová, Hošková a Mainclová.
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Zapas s Polskem byl ale také bohužel jediným zápasem, kdy jsme porazili soupeře
na doskoky a na body z vnitřního prostoru.
V zápase s Ugandou (85:59) jsme potvrdili postup do čtvrtfinále. Ukázalo se ale, že
způsob hry "run & shoot" nám může dělat potíže. Nicméně naše technická i taktická
vyspělost slavila úspěch.
V utkání s USA se rozhodovalo o vítězi skupiny. My jsme do utkání naskočili
nebojácně s rychlým přechodem do útoku a nad překvapeným favoritem jsme vyhráli
1. čtvrtinu 17:15. V poločase to bylo 30:36 pro USA. Rozhodla 3. část, kdy jsme
nedokázali trefit víc než 3 body. Konečný stav 52:73 ale vzbudil respekt soupeřů. V
zápase se ukázala výborná výkonnost lídrů našeho týmu, tedy Vyoralové, Hoškové a
Mircové. Za první půli zaslouží pochvalu i Mainclová. Zároveň se ukázala naše
slabina – tvrdost a síla pod košem, agresivita (nejen) v doskocích a nezakončování
1:1.
Čtvrtfinálový zápas s Ruskem (54:69) nás mohl pustit do bojů o medaile. Byli jsme
osobně na klíčovém zápase Rusek ve skupině (Austrálie – Rusko 58:63), ze zápasu
jsme měli poznámky plus jsme si zajistili video zápasů Rusek a na utkání se detailně
připravili. Přesto vlastně hned úvodní čtvrtina (11:23) rozhodla o výsledku zápasu.
Hráčky vstoupily do zápasu trochu ustrašeně z velkého jména soupeře, který navíc
trefil prakticky všechno. Našemu týmu se k tomu všemu vážně zranila klíčová hráčka
Vyoralová... zbytek utkání jsme bojovali, vyzkoušeli tři druhy obrany, přiblížili jsme se
až na 6 bodů ale obrátit výsledek už nedokázali. Dobře zahrály Hošková, Mircová a
Bakajsová.
Ve skupině o 5.-8. místo jsme nejprve prohráli se Švédskem (76:85) a poté s
Kanadou (68:84) a skončili na 8. místě. V obou utkáních citelně chyběla Vyoralová,
kterou střídající Kopecká nedokázala ani v nejmenším nahradit.
Potvrdilo se, že Hošková a Mircová patří k tahounkám týmu. Se Švédskem zahrála
výborně také Effangová, s Kanadou kromě výše zmíněných také Bakajsová,
Hrušková a Kozumplíková.
Týmy, které skončily nad námi, měli ve svém středu jednu až tři opravdu excelentní
hráčky s velkými zkušenostmi. Např. Rusko mělo Gladkovou (pozice 3) a
dvoumetrovou Kuzminu, Švédsko nejlepší střelkyní turnaje Fontaine (pozice 4-3),
Kanada zase "trojku" Crozon.
Umístění na 8. místě, resp. postup do čtvrtfinále považuji za úspěch, splnění
základního cíle výběru. Samozřejmě jsme chtěli uspět s Ruskem, ale nepodařilo se a
ztratili jsme klíčovou hráčku, která nám pak v boji se Švédskem hodně chyběla.
C. Získané zkušenosti a doporučení do budoucna
Oproti nejlepším týmům jsme měli několik handicapů:
1) Somatotyp pod košem (nejsme vysocí atletičtí). Tvrdost, odolnost a síla na
pivotu
2) dynamika, výbušnost, stabilita
3) ochota se "poprat" o pozici pro doskok
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4) odvaha hrát 1:1
5) basketbal jde kupředu rychlostí, silou agresivitou a jednoduchostí v
kombinacích. Kombinace jsou prováděny v maximální rychlosti. Volný
střelec neváhá zakončit
6) hra coast-to-coast, zbytečně zastavujeme protiútok na perimetru
7) nemáme zažitý styl inside-out, stále řešíme krátké přihrávky (z metru na
pivota).
8) nedostatečný spacing nám neumožňuje hrát efektivně 1:1 do vymezeného
území.
9) oproti nejlepším týmům hrajeme více "dětsky", náš basket není silový, ale ani
rychlý.
10) pivoti nestřílí z dálky, nehrají z venku. Absence současného trendu atletických
pivotů se schopnosti střely z dlouhé vzdálenosti
Na základě výše uvedeného a na základě toho, že rozhodující reprezentací je
seniorská reprezentace žen, která prochází a bude procházet hráčskou výměnou, je
patrné, že úroveň českého ženského basketu klesá. Pokud nezachytíme současné
trendy, ztratíme veškeré vydobyté pozice z minulosti (vezměme v úvahu horší a horší
umístění žen na ME, nepostup na Olympiádu, mládež U20 už podruhé zůstane ve
skupině B… na Univerziádě jsme ještě pozice uhájili, ale viděli jsme, kam směřuje
konkurence a kde jsme my). Viděli jsme, že ve světě se prosazuje velmi rychlý
basketbal s jednoduchými a rychlými kombinacemi, vedoucí k rychlému zakončení.
Při tomto způsobu hry nerozhoduje tolik výška hráček. Typickými představiteli této
hry byly především asijské týmy, tedy Japonsko (2.místo) a Taiwan (3.místo). Rusko
(4.místo) naopak hrálo s vysokými pivoty, což je jiná varianta hry, ale tuto možnost
v ČR pro nedostatek pivotů nevidíme jako do budoucna perspektivní. Prolnutí
rychlosti, dynamiky a atletičnosti bylo vidět především u vítězného týmu Austrálie a
také tradičně u týmu USA, kdy jejich čtvrtfinálový souboj patřil k nejatraktivnějším.
Domníváme se, že bychom se měli začít ubírat směrem rychlé „asijské“ varianty a
doplněním využití silových prvků podobně jako Austrálie, s níž jsme navázali
kontakty.
Ze současného Univerziádního týmu podle našeho názoru patří do žen A Tereza
Vyoralová (roč. 1994, pozice 2)
Rozhodně stojí ta to vyzkoušet Elišku Mircovou (1996, pozice 1) a Kamilu Hoškovou
(1995 - pozice 3,2).
Kromě výše uvedených zanechaly na Univerziádě dobrý dojem dvě hráčky ročníku
1993, Petra Bakajsová (pozice 4) a Pamela Effangová (pozice 2)
D. Kumulovaný technický zápis – statistika: viz soubor v MS Excel.
Zprávu zpracovali 1.9.2017:
Ing. Dan Kurucz, MBA – hlavní trenér výběru
Pavel Kubálek – asistent hlavního trenéra
Ivan Zachara – vedoucí družstva
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