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Hodnocení činnosti reprezentačních družstev U16, U18, U20  
sezóna 2014/2015 

 

KVBCH na základě provedeného hodnocení s jednotlivými trenéry i na základě předložených zpráv 
navrhuje tyto závěry: 
Hodnocení reprezentačního družstva ČR U16 – hlavní trenér Peter Bálint: 
16. místo v divizi B je výsledek pod očekávání. Důvodem je absence 4 důležitých hráčů: Savič – 
velmi problematický vztah k reprezentaci, Welsch – zranění, Šiler – zranění a Zídek po 
dlouhodobých růstových zdravotních problémech. Po dobrém úvodu turnaje situaci zhoršil 
psychický propad týmu po ztrátě naděje o boj o postup. Trenér vyhodnocuje ročník 99 jako nepříliš 
perspektivní s malým počtem použitelných hráčů do budoucna a s velmi slabou touhou 
reprezentovat.  
KVBCH doporučila trenérovi pokračovat ve snaze o budování co nejsilnějšího týmu v tomto 
ročníku, objevování nových hráčů, sledování a nezatracování současných hráčů ve výběru. Také 
hledání vhodné formy motivační komunikace by mělo být adekvátní věku a mentálnímu vývoji 
hráče. KVBCH připomněla, že projekt řízení RD je založen na koncepčním 3 letém budování týmu, 
od 16 let do 18 let a výsledky v podobě počtu připravených hráčů pro vrcholovou úroveň budou 
známy až na konci této cesty.  
Hodnocení reprezentačního družstva ČR U18 – hlavní trenér Jan Ulrych: 
Sestup do divize B a poslední místo v divizi A hodnotil Jan Ulrych jako neúspěch, za který cítí a 
přijímá osobní zodpovědnost. Mezi důvody sestupu patří absence klíčového rozehrávače Sehnala – 
dlouhodobé zranění, nedostatečná kvalita technického vybavení jednotlivých hráčů – tvrdost 
přihrávky, 6 hráčů z 12 neumí levý dvojtakt, obranné nedostatky musely být nahrazovány zónovou 
obranou se střídavých úspěchem. Hlavní trenér pochválil fungování realizačního týmu i hráčského 
týmu. Všichni dělali maximum pro záchranu až do absolutního konce a všechny neúspěch velmi 
mrzel. Pan Ulrych ze zdravotních důvodů nestihl dodělat zprávu z ME. Zavázal se dodat tuto zprávu 
do 24.9.2015. V ní by měla být analýza hráčů a doporučení jednotlivců pro vrcholový mužský 
basketbal. 
KVBCH přijala důvody výsledku a vzhledem ke končícímu cyklu vyhlásila výběrové řízení na trenéra 
U16 pro ročník 2000. Jan Ulrych dostal nabídku se tohoto VŘ zúčastnit. KVBCH potřebuje pro 
uzavření hodnocení tohoto družstva závěrečnou zprávu, hlavně kvůli hodnocení jednotlivých 
hráčů. 
Hodnocení reprezentačního družstva ČR U20 – hlavní trenér Petr Czudek: 
Výsledek 6. místo na ME U20  A. divize je velmi dobrý. Petr Czudek vyzdvihl sílu a herní zkušenosti 
silného ročníku 95, který se podařilo vhodně doplnit ročníkem 96, který se na výsledku výrazně 
podílel, a díky získaným zkušenostem jsou tito mladší hráči příslibem do příštího šampionátu. 
Realizační tým pracoval velmi dobře a vytvořil podmínky pro tento úspěch. Trenér zmínil přínos 
Dušana Štěničky v podobě managera RD. 



KVBCH tento výsledek hodnotí velmi pozitivně. Kromě týmového úspěchu lze očekávat výrazné 
prosazení hráčů Peterky, Pecháčka v mužském top basketbalu. Další hráči stojí za další práci a 
sledování i z pohledu národního týmu mužů: Slanina, Svoboda, Škranc a rozehrávači Kouřil, Půlpán. 
Trenér Czudek podle mínění komise odvedl velmi dobrou práci a je velmi dobrým trenérem, který 
dokázal, že hráči v tomto týmu pod ním chtěli hrát. KVBCH navrhuje pokračování hlavního trenéra i 
jeho realizačního týmu pro další sezónu. 
 
Závěrem schůzky je i fakt, že všechny složky se vyjádřily, že nedílnou složkou realizačních týmů 
by měl být basketbalový kondiční trenér, znající specifickou problematiku přípravy výběrových 
týmu. 
KVBCH na své další schůzi na základě výsledků této sezóny provede analýzu Koncepce řízení RD, 
který byl před rokem schválený. Některé oblasti se musí dále prohlubovat a práci na tomto 
projektu nelze zdaleka považovat za ukončenou, spíše za zahájenou. 

 

Zpracoval:  Jan Slowiak, předseda KVBCH 

 

         

 
 
 
 
 
 


