
ZPRÁVA Z MČR U15 - STARŠÍCH ŽÁKYŇ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní rozhodčí: Petr Buršík, Delegát ČABR: Jan Hošek, Delegát KBDM: Petr Treml 

Rozhodčí: J.Hejduk, V.Shumskyy, R.Klapetek, M.Veis, J.Hendrych 

 



1. Účastníci turnaje: 

LEVHARTICE CHOMUTOV  

  

Hráčky: 
4 – Strádalová Aneta, 18 – Salačová Ela, 20 – Konopková Kateřina, 23 – Kašková Kateřina,           
29 – Tranžíková Jana, 30 – Drtíková Julie, 32 - Krstičová Sarah, 41 – Krstičová Alexandra,              
42 – Bittnerová Klára, 55 - Rumlová Nikola, 56 - Plachá Jana, 76 – Rumlová Tereza 
Trenéři: Petr Drobný, Naďa Salačová 

ŽABINY BRNO  

  
 
Hráčky: 
4 – Kalná Kateřina, 5 – Nohelová Eliška, 6 – Rychtecká Ema, 7 - Trusková Kamila 8 – Šubová 
Barbora, 9 – Merclová Julie, 10 – Hamzová Marie, 11 – Mrázková Tereza, 12 – Rozsívalová Ema, 
13 – Varyšová Veronika, 14 – Strnadelová Markéta, 15 – Kulaková Antonína,   16 – Adámková 
Aneta, 17 – Švrlingová Terezie, 18 – Drholcová Julie, 19 – Prachařová Lucie 
Trenéři: Petr Křivánek, Eva Křivánková, Dominika Benešová      



HB BASKET PRAHA  

   

Hráčky: 
5 – Pozníčková Sára, 9 – Pavelcová Tereza, 10 – Bláhová Ema, 13 – Urbanová Barbora,                 
14 – Runtschová Anna, 15 – Slunečková Klára, 21 – Kučerová Johana, 22 – Pémová Marianna,     
23 – Choutková Marie, 33 – Školová Klára, 34 – Pilařová Julie, 45 – Nácovská Eliška   
Trenér: Martin Brejla 

OSK OLOMOUC 

  

Hráčky: 
7 – Poučenská Liliana, 8 – Šumberová Klára, 9 – Petrželová Vanda, 11 – Jeřábková Nela,              
12 – Šimáčková Emma, 13 – Bahounková Eliška, 15 – Píchová Dominika, 16 – Bělohlávková Marie, 
24 – Součková Sára, 29 – Starostková Natálie, 32 – Šťastná Eliška, 35 – Ellnerová Kateřina 
Trenér: Zdeněk Malina 



USK PRAHA   

    

Hráčky: 
1 – Dvořáková Klára, 2 – Beránková Nela, 3 – Timková Alena, 5 – Vítková Magdaléna,                     
6 – Podroužková Adéla, 7 – Flojánková Tereza, 8 – Kolářová Barbora, 10 – Frantová Adina Ema, 
11 – Špatková Veronika, 12 – Nenadálová Ela, 13 – Loužecká Apolena, 15 – Zídková Ela,               
16 – Vyroubalová Sára, 17 – Cahová Karolína, 18 – Kyselicová Karolína 
Trenérky: Ivana Hradilová, Lenka Pajkrtová 

BA SPARTA PRAHA   

  
  

Hráčky: 
6 – Trnková Beata, 7 – Piloušková Julie, 8 – Bílková Stella, 10 – Lounová Barbora,                           
12 – Sverenyáková Emma, 17 – Potužníková Zoe, 19 – Podušková Lucie, 21 – Bílková Sára,           
30 – Urbancová Zuzana, 31 - Neumarová Kamila, 33 - Machačová Natálie, 40 – Barešová Julie  
Trenérky: Hana Šmídková, Natálie Horsáková 



SBŠ OSTRAVA   

  
Hráčky: 
15 – Mičulková Petra, 16 – Vasileva Veronika, 17 Vládíková Karolína, 20 – Červenková Klára,      
21 – Matějíčková Petra, 33 – Kusynová Karolína, 44 – Rychlíková Eliška, 54 – Šindlerová Vendula, 
70 – Šamořilová Amálie, 96 – Hejlová Jiřina  
Trenéři: Michal Černík, Martin Večerka 

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ 

   

Hráčky: 
3 – Paurová Pavlína, 7 – Kameníková Ema, 9 – Šmejkalová Karolína, 10 – Ryklová Veronika,         
11 – Opavá Petra, 12 – Dittrichová Tatiana, 14 – Kyralová Anežka, 15 – Zárubová Michaela,        
17 – Šlechtová Tereza, 18 – Opavová Anna 
Trenérky: Michaela Benčíková, Kateřina Zavázalová 



 2. Výsledky utkání s komentářem 

6.5.2022 Čtvrtfinále  

BK LEVHARTICE CHOMUTOV – OSK OLOMOUC  63:49 (16:9, 38:20, 49:34) 

Úvodních šest minut se hrálo vyrovnané utkání (8-8). Olomouc měl lepší pohyb hráček bez míče, 

kde Chomutov špatně řešil clony bez míče. Po nervózním úvodu se favorizovaný Chomutov začal 

výrazně prosazovat až na přelomu první a druhé čtvrtiny, kdy si po třech koších Bittnerové vytvořil 

dvouciferný náskok (20:9). Druhý a rozhodující trhák přišel před přestávkou, kdy poslední čtyři 

minuty vyhrál Chomutov 16:2, a to díky několika lehkým košům po ziscích a také dvěma trojkám. 

Olomouckým hráčkám se ve druhé půli podařilo pouze jednou stáhnout rozdíl ve skóre pod 

dvoucifernou hranici. (Po druhé trojce Jeřábkové ve 29.minutě 43:34). V poslední čtvrtině se opět 

osmi body prosadila nejlepší střelkyně utkání Bittnerová a rozdíl ve skóre překonal dvacet bodů 

(36.min 59:38).  

Bittnerová 33, Salačová 9, Krstičová A. 7, Strádalová a Tranžíková 6 
Starostková 16, Jeřábková 11, Šumberová 10, Petrželová 3 
Nejlepší hráčky utkání:  Bittnerová – Šumberová 

 

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ – HB BASKET PRAHA 77:64 (16:22, 36:36, 63:46) 

Toto čtvrtfinále slibovalo nejvyrovnanější souboj, očekávání se ale naplnilo pouze v prvním 

poločase. Oba týmy praktikují podobný styl hry. Snaha o rychlý protiútok a v postupném útoku hra 

založená na drive and kick (nájezd a vyhození). V prvním poločase měly mírně navrch hráčky HB, 

které se opíraly hlavně o duo Bláhová, Pilařová. Vítězný tým střelecky táhla dvojice Paurová, 

Zárubová, která se postarala o všech 20 bodů ve druhé čtvrtině (celkem 49). O vítězi se rozhodlo 

ve třetí čtvrtině, ve které Hradec dokázal udržet pražské střelkyně na 10ti bodech (i díky zataženější 

osobní obraně s odstoupením) a sám nastřílel 27 bodů. Hráčky HB se často zapomínaly vracet 

(snaha o rychlé nabrání při pressingové obraně) a dovolovaly domácím hráčkám snadné koše 

z rychlého protiútoku, navíc se Pilařová dopustila třetího faulu a střídala. Tato část prakticky 

rozhodla o postupu domácích do semifinále. V poslední části už hráčky pražského HB neměly síly 

na zvrat a zlepšenou hrou ve druhém poločase zaslouženě postoupily hradecké Lvice. 

Paurová 25, Zárubová 24, Opová 10, Kameníková 10 
Pilařová 20, Bláhová 15, Kučerová 10, Pavelcová 7 
Nejlepší hráčky utkání: Opová – Pilařová 
 
 
USK PRAHA – SBŠ OSTRAVA  66:69 (18:10, 28:28, 48:42) 

V tomto čtvrtfinále byl favoritem tým USK a také tak vstoupil do utkání. Ve 4. minutě vedl 8:1, kdy 

se o všechny body postarala Zídková. Následné minuty byly jako na houpačce. 7.min 8:8, 10. 18:8. 

Ve druhé čtvrtině se podařilo ostravským hráčkám vyrovnat i díky vysokému počtu trestných hodů. 

Hráčkám USK se na přelomu 3.a 4. čtvrtiny podařilo odskočit na dvouciferný rozdíl 52:42. Hlavní 



zásluhu na tom měla Frantová 9ti body v řadě (2x trojka). Ostravské hráčky se ale nevzdaly a díky 

třem tříbodovým střelám se jim podařilo v 39.minutě otočit skóre na 64:62. V dramatickém závěru 

rozhodovaly trestné hody. Zídková po koši s faulem mohla následným trestným hodem vyrovnat, 

ale neproměnila. Na druhé straně Hejlová košem stvrdila trochu překvapivý a určitě šťastný postup 

hráček SBŠ. V tomto utkání se nehrál příliš pohledný basketbal. Chyběla snaha o rychlý protiútok, 

postupný útok byl těžkopádný, hrála pouze hráčka s míčem (málo pohybu hráček bez míče) a bylo 

hodně ztracených míčů. Velké množství faulů (28-23) a s tím spojené i množství trestných hodů 

USK 27/10, SBŠ 38/19. 

Zídková 24, Cahová 17, Frantová 9, Vítková 8 
Hejlová 20, Vasileva 17, Vladíková 11, Červenková 10 
Nejlepší hráčky utkání: Cahová – Hejlová 
 
 
BK ŽABINY BRNO – BA SPARTA PRAHA   63:45 (13:17, 25:30, 47:41) 

Brněnské Žabiny vstoupily do utkání nervózně a dlouho nesplňovaly roli favorita. Hráčky Sparty se 

dokázaly prosazovat z podkošového prostoru (Potužníková 6 bodů) a v 8.minutě vedly 15:8. Sparta 

si po celý poločas dokázala udržovat vedení. Žabiny se dvakrát přiblížily na bod (25:26). Závěr 

poločasu patřil Spartě, která zvýšila na poločasový 5ti bodový rozdíl 25:30. Do druhého poločasu 

hráčky Žabin vytáhly obranu na celé hřiště. Tento krok přinesl úspěch, za 5.minut otočily skóre na 

38:32. (7 bodů Šubová a 5 ztracených míčů Sparty). Tento rozdíl se udržoval do konce čtvrtiny. 

Poslední část se hrála v režii Brna. Spartě přibývaly na konto více fauly než body, ve 33.minutě se 

vyfaulovala Potužníková a rozdíl ve skóre významně narůstal, až na konečných téměř 20 bodů.  I 

v tomto utkání bylo vidět více bojovnosti a urputnosti (často za hranou faulů) než pohledných 

basketbalových akcí. Rozhodčí odpískali 54 faulů (25-29) a střílelo se opět velké množství trestných 

hodů se špatnou úspěšností (Žabiny - 46/21 46%, Sparta – 23/6 26%). 

Adámková 15, Hamzová 12, Šubová 8 
Lounová 14, Potužníková 11 
Nejlepší hráčky utkání: Adámková – Lounová 
 
 
7.5.2022 utkání o 5.-8. místo   

OSK OLOMOUC - HB BASKET PRAHA  47:70 (11:23, 20:42, 37:58) 

V utkání poražených čtvrtfinalistů jednoznačně dominovaly hráčky pražského HB. Svojí agresivní 

celoplošnou obranou a rychlým protiútokem nedaly soupeři z Olomouce šanci pomýšlet na 

úspěch. Bláhová se blýskla hned v první čtvrtině třemi proměněnými tříbodovými střelami. Už 

v prvním poločase si vytvořily 20ti bodový náskok, který si v druhé polovině udržovaly.  

Šumberová 21, Starostková 18, Jeřábková 4 (1x3) 
Bláhová 20 (3x3), Pilařová 19, Pavelcová, Kučerová 8  
Nejlepší hráčky utkání: Starostková - Bláhová 
 



USK PRAHA – BA SPARTA PRAHA 59:44 (16:16, 30:22, 45:30) 

Druhé utkání poražených čtvrtfinalistů bylo více vyrovnané. Favoritem pražského derby bylo USK, 

které v extralize dvakrát jednoznačně Spartu porazilo. V tomto případě se Spartě podařilo držet 

krok s favoritem 17 minut (22:25). Následných 10 minut vyhrály hráčky USK 17:3 a rozhodly o své 

výhře. I přesto, že se trápily do postavené obrany a chyběl jim rychlý protiútok i větší nápaditost 

v útoku, dokázaly porazit Spartu i potřetí v sezóně. Oba týmy velmi špatně střílely trestné hody 

(celkem pouhých 38%). Sparta neproměnila 17 trestných hodů (23/6), USK 14 (27/13). 

Zídková 19, Cahová 15, Vítková 6 
Podušková 15, Machačová 9, Lounová 8, Potužníková 7 
Nejlepší hráčky utkání: Zídková - Podušková 
 

7.5.2022 Semifinále   

BK LEVHARTICE CHOMUTOV – SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ 64:50 (12:11, 35:23, 52:31) 

První semifinále začalo úspěšnými trojkami na obou stranách (Bittnerová, Zárubová). Domácí 

Hradec se po hezké individuální akci Kameníkové dostal do vedení 9:5. Po následném oddechovém 

čase se pěti body prosadila Salačová a otočila na 12:9 pro Levhartice. I ve druhé čtvrtině zkoušel 

Hradec celoplošnou obranu se zdvojováním, kterou ale Chomutov dokázal lehce přecházet. V této 

čtvrtině se 10ti body blýskla Strádalová (většinou z rychlého protiútoku). Naopak Hradec se 

nedokázal prosadit v postupném útoku a ve hře se držel třemi úspěšnými tříbodovými koši. (po 

třetí snížily na 23:27). Následovalo však 8 bodů Levhartic (6 Strádalová) a Chomutov odskočil na 

dvouciferný rozdíl 35:23. Tuto část vyhrály Levhartice 23:13 a důrazně nakročily k postupu do 

finále. Třetí čtvrtina pokračovala ve stejném duchu jako ta druhá. Hradec v prvních třech minutách 

dvěma úspěšnými trojkami snížil na 29:39, ale do konce čtvrtiny už přidal pouhé dva body. 

Chomutov tak postupně zvyšoval svůj náskok až na 20ti bodový rozdíl po třetí části. Největší rozdíl 

ve hře byl v obraně 1 na 1, kdy Chomutov dokázal úspěšné bránit a nutil hráčky soupeře k těžkým 

střelám z delší vzdálenosti. Naopak Hradec v této činnosti propadal. Hned v úvodu poslední části 

se vyfaulovala výborně hrající Strádalová. Hradec se ještě pokoušel zlomit vývoj utkání vytaženou 

agresivnější obranou, ale Chomutov si stále udržoval 20ti bodový rozdíl. Hradecké Lvice poslední 

minutě pouze kosmeticky upravily stav utkání, ale výhru a postup do finále po zásluze slavily 

Levhartice.  K opět nejlepší střelkyni Bittnerové se v tomto utkání přidaly další tři hráčky 

s dvouciferným počtem bodů. U Hradce stojí za zmínku 7 úspěšných tříbodových střel. 

Bittnerová 25, Strádalová 12, Salačová 11, Tranžíková 10 
Zárubová 16, Kameníková 11, Ryklová 10, Paurová, Dittrichová 6 
Nejlepší hráčky utkání:  Strádalová - Ryklová 
 

 

 

 



SBŠ OSTRAVA - BK ŽABINY BRNO 38:67 (11:18, 17:35, 25:45) 

V druhém semifinále byly jasným favoritem brněnské Žabiny, které obě letošní utkání s ostravskou 

SBŠ vyhrály. Hráčky SBŠ ale začaly lépe, využily špatného zakončování Brňanek a v 6.minutě vedly 

6:4. Další minuty i díky dvěma trojkám patřil brněnským hráčkám, které na začátku druhé části už 

vedly dvouciferným rozdílem (21:11). Nehrál se příliš hezký basketbal, bylo mnoho ztrát, nepřesná 

zakončení, nebyla vidět snaha o rychlý protiútok. Hráčky Žabin byly přesto přesnější a postupně 

zvyšovaly náskok (po třetí čtvrtině 20ti bodový rozdíl). V poslední části se Ostravanky ještě 

nadýchly k náporu a ve 34. minutě snížily na 34:47. Dalších 5 minut však Žabiny díky celoplošné 

obraně se zdvojování získávaly míč za míčem, tento úsek vyhrály 20:0 a definitivně si zajistily 

finálovou účast. Čtyři brněnské hráčky si zapsaly dvouciferný počet bodů. 

Vasileva 11, Hejlová 10, Červenková 7, Vládíková 5 
Rychtecká 11, Adámková, Šubová a Hamzová 10, Švrligová 8, 
Nejlepší hráčky utkání:  Vládíková - Šubová 
 

5.5.2019 utkání o 7. místo   

BA SPARTA PRAHA –OSK OLOMOUC  54:69 (16:23, 28:47, 41:62) 

Souboj o konečné 7. místo začaly lépe hráčky Olomouce. Po 7ti minutách vedly 14-6. Sparťanky 

ještě dokázaly srovnat na 14:14, ale to bylo v tomto utkání naposledy. Olomouckým hráčkám se 

dařila střelba z tříbodové vzdálenosti (Jeřábková 5 trojek, celkem 7), postupně navyšovaly rozdíl 

až na 26 bodů a ovládly boj o 7.místo na MČR.  

Lounová 15, Podušková 14, Machačová 10 
Jeřábková 24 (5x3), Starostková 24 (1x3), Šumberová 14 (1x3),  
Nejlepší hráčky utkání:  Lounová - Jeřábková 
 

5.5.2019 utkání o 5. místo   

HB BASKET PRAHA – USK PRAHA 74:62 (17:14, 36:28, 50:51) 

Pražské týmy měly před turnajem větší ambice než boj o 5. místo. Po celý první poločas měly 

navrch rychlejší a s větší chutí hrající hráčky HB. Dokázaly si vytvořit až desetibodový náskok. Ve 

třetí čtvrtině však hráčky USK 14ti body v řadě (Zídková 10 bodů) dokázaly otočit skóre na 48:44 a 

ještě do závěrečné části vstupovaly s nejtěsnějším vedením. Vstup do této části patřil opět 

hráčkám HB, které se dostaly do vedení 58:51. USK ještě po koších Cahové a Zídkové snížil na 

58:57, otočit skóre už ale nedokázal. Závěr patřil hráčkám HB, které dokázaly proměňovat svoje 

střelecké pokusy, poslední 4 minuty vyhrály 16:5 a po zásluze berou konečné 5.místo.  

Pilařová 23, Pavelcová 15, Kučerová 14, Slunečková 10 
Zídková 21, Cahová 19, Vyroubalová 10 
Nejlepší hráčky utkání: Kučerová - Beránková 
 



8.5.2022 utkání o 3. místo   

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ - SBŠ OSTRAVA  72:54 (10:10, 28:28, 56:40) 

Do úvodu boje o bronzové medaile se na obou týmech podepsala nepodařená semifinálové utkání. 

Chyběla lehkost, hra byla hodně individualistická, nedůrazná, špatná obrana 1 na 1 a hodně 

ztracených míčů. Ve 14. minutě díky Zárubové (9bodů) těšně vedly domácí 15:14. Následovala 

však 10ti bodová šňůra ostravských hráček a SBŠ vedly 24:15. Do konce poločasu se střelecky 

chytla Paurová (2 trojky, 10 bodů) a hradecké Lvice dokázaly vyrovnat na poločasových 28:28. 

Hráčky SBŠ v druhém poločase fyzicky odpadly. S domácími držely krok do 23. minuty 32:31, pak 

přišel zlom celého utkání. Hradec vytáhl agresivní celoplošnou obranu, díky které získával míče a 

snadné body. K tomu přidal i rychlé protiútoky a vše vypadalo jednoduché. Z hráček jako by spadla 

nervozita a hrály basketbal, který by chtěla trenérka Benčíková vidět po celý turnaj. Výsledkem byl 

vyhraný úsek 24:9 do konce třetí čtvrtiny.  Za třetí část daly Lvice stejně bodů jak za celý první 

poločas. Ostravským hráčkám ubývaly síly a Hradec si i díky čtyřem trojkám v poslední čtvrtině 

pohlídal téměř dvacetibodové vedení. Hradecké Lvice se mohli po zásluze radovat z bronzových 

medailí. 

Zárubová 21, Paurová 20, Kameníková 13, Ryklová 12 
Vládíková, Hejlová 16, Vasileva 10 
Nejlepší hráčky utkání:  Zárubová - Vládíková 
 

8.5.2022 Finále   

BK ŽABINY BRNO – BK LEVHARTICE CHOMUTOV   57:53 (14:16, 23:33, 35:43) 

Do finále se probojovaly dva týmy, které vyhrály svoje extraligové skupiny a toto utkání tak nemělo 

jednoznačného favorita. Utkání začalo nešťastně pro Chomutov. Ve 2.minutě se zranila jedna 

z opor Salačová (kotník). Obrana brněnských se soustředila na nejlepší střelkyni Bittnerovou a to 

se dařilo (za 8 minut jen 3 body) a Žabiny vedly 14:9. Následujících 8 minut však jednoznačně 

patřilo Levharticím. Ke střelkyni Bittnerové (12 bodů) se přidala přesně zakončující Tranžíková (14 

bodů) a v 16. minutě vedl Chomutov 32:16. V této části hry měly hráčky Chomutova lepší pohyb 

v útoku (nájezd-vyhození), i větší aktivitu na útočném doskoku. Po druhém oddechovém času jako 

by Brno našlo cestu. Žabiny vytáhly obranu po celém hřišti. Podařilo se jim nejen přibrzdit body na 

straně Chomutova, ale i získávat míče. Zvýšená aktivita přinesla i více útočných doskoků. Stále se 

však hráčky Žabin trápily při zakončování (7 neproměněných trestných hodů za 4 minut). Hodně 

neproměněných střel z pod koše (špatná stabilita a nedůraz při zakončení). Do poločasu snížily na 

23:33, navíc některé hráčky základní rotace Chomutova měly problémy s fauly. V průběhu třetí 

části si Levhartice stále udržovaly 8-10ti bodový náskok. Ve 26.minutě se však vyfaulovala 

Krstičová, což byla další ráno do malé rotace Chomutova. Od začátku poslední čtvrtiny to bylo 

dobývání chomutovského koše a postupné snižování rozdílu ve skóre (33.min 40:45). Po koši 

s faulem Strádalové (40:47) se vyfaulovala brněnská Šubová, trenér Křivánek měl ale více hráček 

v rotaci a nebyla to pro Brno tak citelná ztráta. Po oddechovém čase Žabiny vytáhly zónový 

pressing 1-2-1-1 a ten přinesl úspěch. Tři zisky, body i ze zlepšených trestných hodů (poslední 



čtvrtina TH 12/8) a po koši Hamzové bylo ve 35.minutě vyrovnáno 47:47. Po oddechové čase 

Chomutova poslala trenérka do hry kulhající Salačovou. Brněnská Rychtecká trestným hodem a 

následným košem překlopila vedení na stranu Žabin 50:47. Chomutov se nevzdal a se 

sebezapřením hrající Salačová dvěma trestnými hody a košem otočila vedení opět na stranu 

Chomutova (39.min 51:50). Důležitý koš a definitivní přetočení skóre na stranu Žabin si střelou ze 

střední vzdálenosti připsala Kalná. Chomutov si už nedokázal vytvořit dobré střelecké pozice a 

dramatickou koncovku tak lépe zvládly hráčky Brna. Hlavní zásluhu na obratu měla dvojice 

Hamzová-Rychtecká (23+14bodů), postaraly se o 15 z posledních 17 bodů Brna. Obě také střídavě 

bránily Bittnerovou, kterou dokázaly v závěru zastavit (poslední koš zaznamenala ve 32. minutě). 

Přestože na Bittnerové byla vidět kumulující únava, opět byla nejlepší střelkyní Levhartic (20 

bodů).  Střelecky se k ní ve finále přidala Tranžíková 18 bodů (14 bodů v 16.minutě).   

Hamzová 24, Rychtecká 14, Šubová 6, Adámková, Švrlingová 5 
Bittnerová 20, Tranžíková 18, Strádalová 5, Salačová 4 
Nejlepší hráčky utkání:  Hamzová - Tranžíková 

 

3. Individuální ocenění  

MVP    -  Klára Bittnerová 

Nejlepší střelkyně turnaje -  Klára Bittnerová - 78 bodů 

Nejvíce proměněných trojek - Nela Jeřábková - 8 

ALL STAR tým   

Barbora Šubová (Žabiny Brno) 

Jana Tranžíková (BK Chomutov) 

Michaela Zárubová (Sokol Hradec Králové) 

Veronika Vasileva (SBŠ Ostrava) 

Ema Bláhová (HB Basket) 

4. Konečné pořadí: 

1. BK ŽABINY BRNO 

2. BK CHOMUTOV 

3. SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ 

4. SBŠ OSTRAVA 

5. HB BASKET PRAHA 

6. USK Praha 

7. OSK Olomouc 

8. BA SPARTA PRAHA 

 



5. Hodnocení jednotlivých týmů a vybraných hráček 

BA SPARTA PRAHA 

Pro Spartu byl již samotný postup na MČR úspěch. Dobře postavené družstvo se dvěma dlouhými 

hráčkami s potenciálem do mládežnických reprezentačních výběrů. Sparta se prezentuje 

podobnou hrou ve všech kategoriích. Snaha o rychlý protiútok (nebyl tak výrazný), snaha bránit 

osobní obranu po celém hřišti a snaha o zdvojování na útočné polovině nebo u půlící čáry (možná 

vlivem menší rotace a zapojení vyšších hráček nebylo tak časté jako v letech před covidem) 

V postupném útoku obdobné sety jako používají následně v U17 a U19 (menší počet a úměrně 

dané kategorii). U některých hráček je vidět, že upřednostňují hrát akci než využít chyby v obraně, 

akci přerušit a chybu potrestat. Ve čtvrtfinále dokázaly hrát tří čtvrtiny vyrovnané utkání 

s pozdějším vítězem MČR Žabinami. Sparta byla nejvíce faulujícím týmem (24 faulů na utkání) a 

také měly nejhorší procento trestných hodů 64/17 (27%). 

Hráčky k dalšímu sledování – Potužníková, Lounová, Podušková  

 

OSK OLOMOUC 

Účast na MČR si olomoucké hráčky zajistily výhrou v posledním utkání extraligy skupiny B. Na 

turnaji se musely obejít bez Mikulové, hráčky základní pětky (s potenciálem mládežnické 

reprezentantky).  V útoku se prezentovaly dobrým pohybem bez míče a využívaly clony bez míče, 

občas i clonu na míč dvojice (Šumberová-Starostková). Častěji střílely z dlouhé vzdálenosti 

(Jeřábková 8 úspěšných trojek - nejvíce na turnaji). Díky úspěšným tříbodovým střelám vyhrály 

souboj o 7.místo. Oba předešlí soupeři (Chomutov a HB) byly nad síly tohoto týmu. Po celý turnaj 

se opíraly o trio Starostková (58 bodů), Šumberová, Jeřábková.  

Hráčky k dalšímu sledování – Šumberová, Starostková, Jeřábková  

 

USK PRAHA 

Výsledkem i výkonem zklamání turnaje. Vyhrály základní skupinu, ale již poslední utkání Extraligy 

ukazovala, že tým není v pohodě. Chyběla rozehrávačka nebo hráčka, která by řídila a usměrňovala 

tým. Často hra „hráčka s míčem hraje a ostatní stojí“. Chyběl rychlý protiútok po doskoku a po 

obdrženém koši (pouze po získaném míči). Tým USK měl výškovou a silovou převahu a tu také chtěl 

použít při hře. Bohužel chyběl větší pohyb hráček bez míče. Měly ve svém středu jeden z největší 

talentů této kategorie Elu Zídkovou, která se dokázala prosazovat individuálně (2. nejlepší 

střelkyně turnaje 64 bodů), ale k týmovému úspěchu to nevedlo. 

Hráčky k dalšímu sledování – Zídková, Cahová, Vítková  

 



HB BASKET PRAHA  

Hráčky pražského HB se prezentovaly asi nejlepší hrou pro žákovskou kategorii. Výborný návyk na 

vyběhnutí rychlého protiútoku (i po koši) se slušným spacingem. Hrají rychlý basketbal, který by 

měl být vidět v této kategorii u všech týmů. Díky této hře také nastřílely nejvíce bodů na turnaji 

(208). V postupném útoku hrají drive and kick (nájezd-vyhození), používají 2-3 základní rozběhy, 

ale vše pokračuje ve volnou hru s pravidly čti a reaguj. Lídryněmi týmu jsou dvě malé hráčky 

(Pilařová, Blahová), které se významně prosazují i kategorii U17. (letos jsou už nominováni do 

reprezentačního výběru U16). Na MČR postupovaly ze třetího místa se stejnou bilancí jako USK, 

což znamenalo hned ve čtvrtfinále narazily na domácí Hradec. Při jiném nasazení (a momentální 

výkonům ostatních týmů), mohl pražský HB letos reálně bojovat o medaile. 

Hráčky k dalšímu sledování – Pilařová, Bláhová, Pavelcová  

 

SBŠ OSTRAVA  

Ostravské hráčky si zajistily účast na MČR v posledním utkání, kdy vyhrály v Jičíně. Ve čtvrtfinále 

dokázaly zaskočit favorizovaný USK (v poslední čtvrtině prohrávaly o 10 bodů), závěr zvládly na 

výbornou a radovaly se z postupu mezi čtyři nejlepší týmy. V dalších dvou utkání už nedokázaly 

vyhrát ani jednu čtvrtinu a dvakrát vysoko prohrály. V útoku se snažily o volnou hru s dobrým 

spacingem. Chyběl však rychlý protiútok, a i v postupném útoku působily hráčky SBŠ pomaleji. 

Ostravský SBŠ se opíral o trojici Hejlová, Vasileva, Vládíková, ke kterým se v prvních dvou utkání 

přidala mladší Červenková.  

Hráčky k dalšímu sledování – Vasileva, Hejlová, Vládíková  

 

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ 

Turnaj probíhal pro domácí Lvice jako na houpačce. Výborné čtvrtfinále proti HB, zklamání 

v semifinále, kdy nedokázaly ubránit 1 na 1 a rychlý protiútok (dva body hry, kterými by se měly 

být prezentovat právě Lvice) a po ospalé polovině dominantní druhý poločas proti SBŠ v boji o 

bronzové medaile. Ve chvíli, kdy se nepovedl zahrát rychlý protiútok, často spoléhaly na střelbu za 

tři body (nejvíce úspěšných trojek na turnaji – 19). Hráčky velmi dobře individuálně připravené, 

ale na turnaji se často uchylovaly k individualistické hře (hlavně v semifinále). Je vidět, že hráčky 

jsou vedeny ke snaze o rychlý jednoduchý basketbal, jak je správné v této kategorii. Na turnaji ale 

chyběl větší pohyb v postupném útoku a spolupráce. Po zásluze bronzový tým vedlo střelecky duo 

Zárubová – Paurová. Zárubová (3.nejlepší střelkyně 62 bodů), Paurová (2.nejlepší v trojkách – 6).   

Další hráčce s potenciálem reprezentace Kameníkové se turnaj nevyvedl podle jejích představ, 

přesto patřila k oporám týmu.  

Hráčky k dalšímu sledování – Zárubová, Paurová, Kameníková  

 



BK LEVHARTICE CHOMUTOV 

Chomutovské Levhartice potvrdily 1.místo v extraligové skupině A. Hladce přešly přes Olomouc 

(podle očekávání) i Hradec (zde překvapivě snadno) a i finále měly, přes zranění Salačové na 

začátku utkání, výborně rozehrané (vedly až o 16 bodů). Nakonec nedokázaly odolat náporu Žabin 

a musely se spokojit se stříbrnými medailemi. Tým po celý turnaj táhla Bittnerová (odehrála celý 

turnaj téměř bez vystřídání). Po zásluze nejlepší hráčka i střelkyně turnaje. V každém utkání se k ní 

střelecky přidal někdo jiný (Salačová, Strádalová, Tranžíková). V útoku jednoduchá hra 1 na 1 

s dobrým spacingem. Rychlý protiútok hlavně po zisku a někdy po obranné doskoku (hlavně se 

dařil v semifinále proti Hradci). Ve finále (od 2.čtvrtiny) už rychlý protiútok chyběl a často hrály 

pomalý přechod (pravděpodobně únava Bittnerové). V obraně velmi slušně bránily 1 na 1, 

v některých momentech více odstoupená obrana. Zklamání po finálové prohře určitě přebolelo a 

převládla radost. Stříbrné medaile jsou obrovským úspěchem pro Chomutov. 

Hráčky k dalšímu sledování – Bittnerová, Salačová, Strádalová, Tranžíková  

 

BK ŽABINY BRNO 

Hráčky Žabin byly velmi dobře připravené na nejdůležitější část sezóny. Kolektivně hrající tým 

předváděl rychlý basketbal založený na opakovaných nájezdech a vyhození. Limitovalo je velmi 

slabé procento při zakončení. Hráčky se často trápily při zakončování (nedůrazné zakončení). 

Velkou aktivitou na útočném doskoku získávaly druhé i další šance. Střílely nejvíce trestných hodů 

(více než 30 pokusů na utkání). V obraně střídaly osobní obranu od půlicí čáry s celoplošným 

osobním pressingem (ten jim pomohl otočit finálové utkání). Hlavními lídryněmi byla dvojice 

Hamzová, Rychtecká, ke kterým se přidávaly další (Šubová, Adámková, Kalná a další). Právě 

vyrovnanost týmu byla největší silou Žabin. Trenér Křivánek mohl často střídat a také díky široké 

rotaci dokázal zvyšovat tempo a rozhodovat ve druhé polovině utkání. V poločase brněnské hráčky 

prohrávaly se Spartou (o 5 bodů) a ve finále s Chomutovem (o 10 bodů).  

Hráčky k dalšímu sledování – Hamzová, Rychtecká, Kalná, Šubová   

 

  

6. Organizace turnaje 

Uspořádání dvou MČR (U19+U15) ve stejném termínu jedním organizátorem nebylo šťastné 

řešení.  V případě, že by pro každý turnaj byla jedna hala a jeden organizační tým, asi by to šlo. 

MČR U15 se hrálo ve třech různých halách, nebylo to ideální a určitě to nedoporučuji v příštích 

letech opakovat. První dva dny se hrálo v hale na Třebši, tam bylo vše v pořádku (chyběl pouze 

společný prostor pro trenéry). Nedělní utkání o medaile, hraná na Sokole, byla i se závěrečným 

ceremoniálem také organizačně výborně zvládnutá, ale o utkáních o konečné páté a sedmé místo 

se to nedá říct. Od klubů, kteří v hale ve Vysoké hrály, přicházela kritika. Nedostatečný prostor pro 



diváky, nebyl živě vysílaný přenos TVcom, chyběl komentátor a neposlední řadě se hrálo ve stejnou 

dobu jako finálová utkání.  

Přes tyto nedostatky bych rád ocenil organizátory, kteří složitou situaci (dvě MČR současně na 

jednom místě) zvládli a turnaj proběhl bez závažných problémů. Nutno také říct, že chybělo něco 

navíc, což by si určitě vrcholná mládežnická akce zasloužila. 

Pozitivní body 

- představování hráček před každým utkáním  

- přímé přenosy utkání byla přenášená prostřednictvím TVcom (chybělo z haly ve Vysoké) 

- vyhlašování nejlepších hráček jednotlivých utkání (s drobnou cenou) 

- slavnostní zahájení včetně hymny 

- závěrečný ceremoniál s předáním cen  

 

Návrhy ke zlepšení 

- zajištění místnosti s občerstvením pro trenéry, komisaře, rozhodčí a pořadatelský tým 

- informování o MČR na sociálních sítích (FB stránky nebo na stránkách klubu) doplňovat 

výsledky a fotky z celé akce 

- online statistiky z každého utkání (pro tuto kategorii už dát povinně do rozpisu MČR) 

 

 7. Rozhodčí  

Všichni delegovaní rozhodčí celý turnaj zvládli bez větších problémů. V některých utkáních sice 

pískali příliš úzkostlivě (velké množství odpískaných faulů a malá plynulost hry), ale celkově lze 

jejich výkon hodnotit pozitivně. Líbila se mi práce delegát ČABR, který rozhodčí zpětně hodnotil a 

připravoval před každým utkáním. 

 8. Shrnutí a doporučení 

Na kvalitě turnaje se podepsala covidová pauza. Zúčastněné hráčky hrály naposledy závěrečný 

turnaj před třemi lety (NF U12). Chyběla jim proto tréninková a zápasová praxe (často hrály 

minižákovský basketbal), k vidění bylo velké množství nevynucených ztrát i velký počet faulů 

(hráčky nestíhají na nohách a pomáhají si rukama). Celkově se kvalita neblížila poslednímu MČR 

U15, které se hrálo v roce 2019 (hráčky ročník 2004).   

Český ženský basketbal se chce prezentovat rychlou hrou (zde jsem čekal jsem větší snahu o rychlý 

protiútok) a dobrou střelbou. Ke střelbě jen porovnání s posledním MČR U15 v roce 2019. 

Střelba za tři body:   r.2019 – 84 úspěšných trojek,  

r.2022 - 65 úspěšných trojek.  

Střelba  trestných hodů: r.2019 - 503/287 - 57%  

     r.2022 - 504/229 - 45%  



Škoda, že nemůžeme porovnávat i další statistické ukazatele (i proto je potřeba příště rok dělat 

online statistiky), ale už na těchto příkladech vidíme, na čem je potřeba nejvíce pracovat.    

Model MČR U15 Final 8 s tím, že týmy odehrály tři utkání ve třech dnech, se zdá být dobrý. Může 

být krutý pro některý tým (když pomýšlí na medaile a po první prohře už hraje „jen o 5.místo“), 

ale tímto systémem se hrají všechna mládežnická ME. Možná se zamyslet, jestli poslední den 

nehrát jen utkání o medaile. Týmy, které prohrají ve čtvrtfinále, by hrály pouze v sobotu (aby na 

MČR nejely jen na jedno utkání). Vítězové by skončili na 5.místě a poražení na společném 7.místě.  

Doporučení   

- Dbát na aktivní osobní obranu se snahou ubránit svoji hráčku (rychlejší nohy, bez rukou) 

- Omezit (často používanou) hodně odstupovanou obranu, kterou nahrazujeme 

neschopnost ubránit 1na1 

- Vždy se snažit o rychlý přechod na útočnou polovinu – dodržovat zásady vyběhnutí 

rychlého protiútoku (koridory) 

- Zaměřit se na střelbu:  

o z pod koše – důraz, stabilita a fyzický kontakt  

o ze střední a delší vzdálenosti – dobrá technika a správná volba střely, nepřecházet 

střelecké pozice 

- Více se zaměřit na obranný doskok (odstavení – hra tělem) 

- Pokračovat v aktivitě na útočném doskoku (která byla jasně patrná, jen škoda, že nejde 

doložit čísly) 

 

Závěrem bych chtěl poděkovat zúčastněným – organizátorům, trenérkám a trenérům, rozhodčím, 

hráčkám i rodičům za dobře zvládnutý turnaj (s drobnými výše popsanými nedostatky).  

Všem chci popřát mnoho úspěchů a těším se na setkání na dalších basketbalových akcích. 

 

Zpracoval: Petr Treml  


