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First Round GROUP D  

17. 07. 2014 ITÁLIE – ČR 70 : 60 (18:16, 16:18, 19:14, 17:12) 

Náš tým nastoupil proti obhájkyním stříbra z před dvou let. Soupeř byl kvalitní, ale jeho hru 

jsme znali a ničím nás nepřekvapil. O to více mrzí prohra o deset bodů. Sami totiž cítíme, že 

jsme dnes mohli vyhrát. Nicméně 29 ztrát je proti soupeři takových kvalit příliš mnoho (26 

obdržených bodů po našich ztrátách), stejně jako celkově 12 střel všech (!) našich 

podkošových hráček dohromady je příliš málo, abychom proti Itálii mohli zvítězit. Více 

sebevědomí na rozehrávce, více přihrávek z perimetru pod koš a méně ztrát – to jsou hlavní 

numericky vyjádřitelné faktory naší prohry. Náš tým má na víc, než dnes ukázal. Doufejme, že 

toto naše přesvědčení hráčky promění v realitu již zítra. 

  

 

18. 07. 2014 ČR – PORTUGALSKO  60 : 59 (11:14, 18:18, 20:19, 11:8) 

Do druhého zápasu nastoupil náš tým s velkým odhodláním. Stejně jako soupeř jsme podali 

lepší výkon než v prvním zápasu, avšak ztráty a nízká úspěšnost střelby určovaly obraz naší 

hry. Na druhou stranu nás ale zdobila bojovnost a tvrdá obrana. V samotné koncovce jsme 

byli šťastnějším týmem, když soupeř nevyužil posledního držení míče ke střele. Kromě 

výsledku samotného nás těší především bojovnost a vůle po vítězství, kterou jsme dnes 

měli.  

 

19. 07. 2014 ČR – ŠVÉDSKO 75 : 46 (20:16, 15:10, 22:6, 18:14)  

Zápas proti nejslabšímu týmu naší skupiny, který však byl schopen sehrát vyrovnaný souboj 

s Itálií, ukázal naší stoupající formu. Obranná fáze se zatím nezdála být zásadním problémem 

v žádném z našich utkání, tentokrát se však přidala i lepší hra na soupeřově polovině. Hráčky 

si uvědomily, že důsledné dodržování stanovené taktiky a kolektivní pojetí útočné hry 

výrazně zlepšují náš herní projev i výkon. Postupně se do hry zapojilo všech dvanáct hráček a 

rovněž bodové zápisy už mají na ME již všechna děvčata. 
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V základní skupině jsme skončili na druhém místě a postoupili do osmifinálové skupiny. 

 

Portugalsko – Švédsko 63 : 50  Itálie – ČR   70 : 60 

ČR – Portugalsko  60 : 59  Švédsko – Itálie  51 : 61 

Portugalsko – Itálie  44 : 61  ČR – Švédsko   75 : 46 

 

1. Itálie  3/0 

2. ČR  2/1 

3. Portugalsko 1/2 

4. Švédsko 0/3 

 

Second Round GROUP F  

21. 07. 2014 

ČR – HOLANDSKO 57 : 70  (10:18, 10:12, 28:12, 9:28) 

Tento basketbalový zápas se odehrával v několika zcela odlišných periodách. Vedení 7-0 

vystřídala prohra první půle 20-30 a vedení po 3. čtvrtině 48-42 následovala katastrofální 

poslední čtvrtina s prohrou utkání o 13 bodů. Tento tým, bohužel, zná tyto zápasy a podobné 

již hrál i v minulosti.  

Nastoupili jsme s menším odhodláním nechat na palubovce všechny síly a poprat se o 

vítězství. Po domluvě v kabině se po poločase vše změnilo, aby přišla poslední čtvrtina, ve 

které jsme soupeře nechali dominovat ve všech činnostech. Nám však nešlo vůbec nic. 

Pohled do statistik říká, že nás porazily tři hráčky, které zaznamenaly 62 ze 70 bodů soupeře. 

Všechny tři sehrály mimořádně vydařený zápas, který se již nemusí opakovat. O to více nás 

mrzí, že to bylo právě proti nám a přinejmenším teoreticky jsme se na ně připravovali. 

Reálná šance postupu čtvrtfinále stále žije, nicméně tým pro tento cíl musí pracovat od první 

až do poslední minuty každého zápasu.  

 

 

22. 07. 2014 

ŠPANĚLSKO – ČR  69 : 60  (22:14, 12:15, 19:10, 16:21) 

Narazili jsme na soupeře, který zde zatím předvádí nejlepší basketbal a je největším 

favoritem na titul mistra Evropy. Začátek nasvědčoval tomu, že nás soupeř porazí dříve, než 
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se děvčata stačí na hřišti rozhlédnout. Postupně jsme však získávali půdu pod nohama 

především díky pečlivé obraně nejlepší hráčky soupeře Salvadores a dobrým individuálním 

výkonům na útočné polovině. Ačkoliv tomu výsledný stav nenasvědčuje, byly poslední 

minuty dramatické a při šťastné konstelaci jsme se mohli na konci zápasu i radovat. Celkový 

výsledek však odpovídal obrazu hry – byli jsme za doposud nejlepším týmem turnaje přece 

jen o kousek pozadu. Dokázali jsme však především sami sobě, že můžeme porazit jakýkoliv 

evropský tým. Vzhledem k výsledkům nám zítra začíná o den dříve vyřazovací fáze turnaje. 

Při výhře nad Chorvatskem postupujeme do čtvrtfinále. Pokud bychom zopakovali výborný 

výkon proti Španělsku, pak se však o výsledek nemusíme strachovat.  

 

23. 07. 2014 

ČR – CHORVATSKO  58 : 64   (16:17, 13:18, 13:11, 16:18) 

Do utkání jsme nastupovali jako mírný favorit. Chorvatky však začaly první čtvrtinu s vysokou 
energií a velmi aktivní hrou pod oběma koši, což se projevovalo jejich útočnými doskoky. 
Jejich jednoduchá hra s pick-and-rolly na trojkové čáře na nás platila a některé naše hráčky 
byly v obraně za Chorvatkami stále o krok pozadu. V útoku jsme se často pokoušeli o 
trojkovou střelbu (nakonec 23/5; 21%), kterou jsme poněkud alibisticky nahrazovali absenci 
kombinační hry na útočné polovině. Pokud jsme hráli rychlý protiútok nebo jsme 
kombinovali v postupném útoku, pak se pravděpodobnost úspěšného zakončení výrazně 
zvyšovala. Střídání osobní obrany se zónovou pomohlo i v obranné fázi. Ve druhé polovině 
zápasu jsme snižovali bodový rozdíl a necelé dvě minuty před koncem jsme za stavu 58-58 
cítili, že vítězství je opravdu blízko. Bohužel následovalo naše vyhození z autu do rukou 
soupeře, který v následném útoku při naší dobré obraně vystřelil v časové tísni z velké 
vzdálenosti a trefil trojku o desku. Náš tým posléze vyšel opět bodově naprázdno a pak jsme 
již faulovali v marné snaze zvrátit nepříznivý stav. V závěru zápasu jsme sice věřili ve vydřené 
vítězství, ale nakonec jsme vydřeli pouze prohru. Většina našich hráček zaslouží respekt za 
bojovnost a to především ve druhé polovině utkání. Sarah Beránková byla po utkání 
nahrazena ve funkci kapitána týmu Eliškou Mircovou.  
 

Classification Games for 9th to 16th Place 

25. 07. 2014 

ČR – ŠVÉDSKO 60 : 56  (8:14, 19:15, 14:6, 19:21) 

Oba soupeři se již znali ze skupiny, kde se nám zápas povedl a Švédky jsme jasně porazili. Do 

tohoto utkání však Švédky vstoupily lépe. Vycházely z nesmírně tvrdé obrany a vynikajícího 

doskoku. Naopak naše hráčky netrefovaly lehké střely a v útočné fázi se trápily. Soupeře 

jsme pustili až do 8-bodového vedení v první půli zápasu. Postupně se však přece jen 

projevila naše vyšší herní kvalita. Vycházeli jsme ze solidní obrany a na útočné polovině 

držely náš prapor především podkošové hráčky s 50% úspěšností střelby, která odpovídá 
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jejich výborným statistikám z průběhu celého turnaje. Naopak děvčatům z perimetru se v 

útoku nedařilo a jejich střelecká úspěšnost byla nízká (20%). Jako obvykle jsme nejlepší 

výkon podali ve třetí čtvrtině, kdy jsme šli šňůrou 12-0 do vedení. S blížícím se závěrem 

utkání se oba týmy začaly trápit v útoku. Náš náskok se však tenčil až na jeden bod, soupeř 

opět přechodně dominoval na útočném doskoku a my jsme dělali laciné chyby. V poslední 

minutě nás podržela výtečná úspěšnost šestek (celý zápas 14/13; 93%) a Švédky naštěstí 

udělaly několik chyb, které je stály ještě lepší výsledek. Zvítězili jsme a budeme hrát ve 

skupině o 9.-12. místo.  

 

Classification Games for 9th to 12th Place 

26. 07. 2014 

ČR – PORTUGALSKO 54 : 55      (21:17, 11:19, 10:13, 12:6) 

Před hlučnou halou jsme nastoupili proti známému soupeři, který nám chtěl oplatit 
jednobodovou porážku ze skupiny. V první čtvrtině naše obrana nefungovala vůbec 
dokonale, avšak na útočné polovině jsme dopravovali míče pod koš soupeře a kombinační 
hrou dominovali. Jakmile jsme přistoupili ve druhé čtvrtině na ostřelování koše soupeře 
z perimetru, tak se výsledek začal obracet v náš neprospěch. Po celoplošné osobní obraně ve 
druhé polovině zápasu jsme do koncovky vstoupily 10-bodovou šňůrou a zdálo, že výsledek 
máme ve svých rukou. Bohužel tomu nebylo tak. Můžeme si stěžovat na výkon rozhodčích a 
jejich sporné výroky ve prospěch domácích hráček v posledních dvou minutách utkání, avšak 
naše neschopnost přenést bezpečně míč na útočnou polovinu a tam začít jednoduchou 
kombinaci se zde opět projevila. Kritické ztráty především na perimetru (26!) nás odsoudily 
k poslední střele soupeře, která propadla síťkou v poslední vteřině utkání. 

 

Classification Games for 11th to 12th Place 

27. 07. 2014 

ČR – POLSKO 73 : 65 (16:12, 21:20, 20:17, 16:16) 

Utkání o 11. místo začaly Polky velmi důrazně a sbíraly velké množství faulů. Po celý zápas 

náš tým vedl a udržoval malý náskok. Utkání bohužel poznamenala dvě zranění našich 

podkošových hráček Veselé a Kracíkové (distorze hlezna), tudíž jsme při absenci Šípové 

dohrávali pod košem v improvizované sestavě. Perimetrové hráčky však tentokrát zápas 

podržely a po koncentrovaném výkonu dovedly až do vítězného konce. 
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Hodnocení herního výkonu RD 

 

Družstvo bylo tvořeno převážně ročníkem 96, a proto bylo téměř totožné s loňským týmem.  

V letošním roce jsme s téměř obdobným týmem chtěli uchovat naší hru založenou na 

rychlém protiútoku a rychlém přechodu na soupeřovu polovinu. V přípravě nám tento systém 

hry vycházel. Méně v samotném turnaji. Do rychlým protiútoků jsme se dostávali pouze po 

ztrátách soupeře. I slabší týmy měly v tomto roce výborně atleticky vybavené jedince, kteří 

svým fyzickým nasazením eliminovali naší snahu o rychlé přenesení míče na soupeřovu 

polovinu. Útok do postavené obrany byl naší slabinou. Hráčky měly tendenci zakončovat 

více z perimetru a nedařila se nám dopravit míč do podkošového prostoru, kde děvčata 

zakončovala s mnohem vyšší efektivitou. 

S obrannou fází jsme byli více spokojeni. V žádném utkání turnaje nás soupeři nepřekonávali 

snadno a na základě výkonu v obraně jsme otáčeli nepříznivě se vyvíjející zápasy. Střídali 

jsme osobní obranu se zónovou. V přípravě na každé utkání jsme zdůrazňovali nutnost 

přípravy na jednotlivé osobnosti v týmu soupeřů a jejich specifika. Přesto jsme nejlepší 

individuality v týmech soupeřů zpravidla nedokázali zastavit.  

 

Některé herní trendy na ME 

 

Celý turnaj byl neobvykle vyrovnaný, výrazných bodových rozdílů bylo dosaženo pouze v 

několika utkáních.  

Základním obranným systémem je stále osobní obrana. Týmy mnohem méně používaly 

zónový i osobní presink. Dominovala vytažená osobní obrana. Při zvýšené pohyblivosti 

obran se však většina týmů primárně snažila eliminovat nájezdy do vymezeného území, kde 

docházelo k posunu hráček ze slabé strany. Na dominantní hráče soupeře se zde několikrát 

objevil systém obrany „box and one“. Po obranném doskoku následoval u některých týmů 

rychlý protiútok, který začala rychlým driblinkem i podkošová hráčka. 

Na útočné polovině dominovali vůdčí osobnosti jednotlivých týmů, pro které byly připraveny 

jednotlivé útočné systémy. Tyto hráčky se pak snažily hrát 1 na 1 ať už se zakončením nebo 

i uvolněním spoluhráček. Pro některé i slabší týmy bylo typické zaměření na útočný doskok 

se 3-4 hráčkami. 
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Realizační tým: 

Hlavní trenér Jiří Bárta 

Asistent trenéra Pavel Kubálek 

Lékař Prof. MUDr. J. Veselka, CSc. 

Vedoucí Ondřej Švec 

Masér Pavel Vilím 

 

Doporučení do TJ:  

Naše rozehrávačky i křídla se především na útočné polovině neprosazovala s dostatečnou 

efektivitou. Ukázalo se, že všechna ostatní reprezentační družstva měla na těchto postech 

individuality, které byli schopny rozhodovat o osudech utkání. Na druhou stranu se naše 

podkošové hráčky jevily jako konkurenceschopné se všemi nejlepšími týmy v tomto ročníku. 

V podstatě platí všechna doporučení uvedená ve zprávách z minulých let. Dovednostní 

potenciál našich perimetrových hráček v tomto ročníku je z hlediska evropských měřítek 

pouze průměrný až podprůměrný. Vyhovuje nám rychlá hra založená na atletických 

předpokladech, což kopíruje hru našich nejlepších klubových družstev v této věkové 

kategorii. Proto je naším hlavním doporučením rozvoj individuálních činností jednotlivce a 

taktické řešení ve hře 5 proti 5. 

 
 
Zpracoval: Jiří Bárta, Pavel Kubálek, Josef Veselka, Pavel Vilím 
 

dne 01.08.2014 


