
 
 
 
 



  

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ     BS TYGŘI PRAHA  
 
 
3  Paurová Dominika 2005    3    Loučková Eliška  2006  
3  Brožová Anna  2005    4    Brzoňová Alžběta  2006 
7 Kameníková Ema 2007    5    Matasová Alžběta  2005 
13 Stindlová Adéla   2006    10  Málková Martina  2005 
14 Bezdíčková Julie  2006    12  Bernáthová Adéla  2006 
15 Zárubová Michaela  2007    13  Kopecká Martina  2007 
16 Foffová Monika  2005    14  Bisová Karolína  2005 
17 Leopoldová Barbora 2005    22  Březinová Antonie  2005 
18 Koďousková Eliška 2006    28  Laubertová Julie  2005 
19 Kusá Kamila  2005    35  Šimičová Sofie  2006 
34  Mahelová Vendula 2005    36  Krejcarová Barbora 2007 
45 Vlachová Natálie  2005    51  Přibylová Mariana  2005 
77 Paurová Pavlína  2007    58  Fránová Lucie  2005 
         88  Skoumalová Aneta 2005 
 
trenérka: Benčíková Michaela     trenér: Zdeněk David 
asistent: Zavázalová Keteřina     asistent: Beneš Pavel 
  
 

 

 
BASKET SLOVANKA      HB BASKET PRAHA 
 
 
7 Husáková Adéla   2005    4    Janoušková Ema  2006  
8 Kořínková Leona  2006    5    Potůčková Julie  2005 
11 Trollerová Eliška   2005    8    Šafránková Markéta 2005 
16 Velická Karolína  2006    10  Bláhová Ema   2007 
18 Mádlová Sandra  2005    14  Ženíšková Anna  2005 
19 Rabochová Lucie  2005    15  Slunečková Klára  2007 
21 Soudková Majda  2005    17  Kinclová Alice  2005 
23 Vopičková Amélie  2006    18  Večeřová Nikola  2006 
25 Nádaská Julča  2006    24  Jandová Tereza  2005 
28 Klapková Nella  2005    25  Kašparová Lucie  2005 
30  Civínová Adéla  2007    33  Kučerová Johana  2007 
40 Zábranská Kačka  2006    34  Pilařová Julie  2007 
44 Novotná Agáta  2005    44  Vaňková Kristina  2006 
45 Loudová Bára  2005    45  Pavelcová Tereza  2007 
 
trenér: Toušek Jiří       trenér: Brejla Martin 
 
 
 
 
 



USK PRAHA       BK ŽABINY BRNO 

 
 
1  Štaflová Viktorie  2005    5    Šubová Alexandra  2006  
2  Franková Ema  2005    6    Oslizlová Valentýna 2006 
3 Kučerová Tereza  2005    7    Bartů Zuzana  2005 
6 Srpová Linda   2006    9    Heroutová Alžběta 2006  
7 Pazourková Simona 2005    10  Amadei Gulia  2006 
8 Kovářová Andrea  2005    11  Mezihoráková Adéla 2005 
9 Samouk Laura  2005    12  Mrázková Eliška  2005 
10 Linhartová Adéla  2006    13  Daňková Kateřina  2005 
11 Javanská Eliška  2006    14  Kytlicová Aneta  2005 
12 Petlanová Karolína 2005    15  Kuklová Kristína  2005 
13  Tomanová Karolína 2005    16  Kovářová Kristýna  2005 
15 Zídková Ela  2007    19  Otrubová Daniela  2006 
16 Vítková Magdaléna 2007    25  Kocourová Beáta  2005 
          
trenér: Blažek Lubor       trenér: Fousek Richard 
asistent: Özkan Ahmet Can      

 
 
 
 

 
BA SPARTA PRAHA      BK LEVHARTICE CHOMUTOV 
 
 
1  Krausová Vendula 2005    4    Strádalová Aneta  2007  
5  Paličková Barbora 2006    7    Kloudová Kateřina  2006 
7 Dvořáčková Tereza 2006    10  Kočí Adéla   2005 
9 Ježková Denisa   2006    11  Svobodová Natálie 2005  
11 Hlušičková Kateřina 2006    15  Čermáková Valentína 2006 
12 Šebelová Alžběta  2005    18  Salačová Ela  2007 
13 Šalkovičová Martina 2005    27  Hrubá Anežka  2006 
18 Hrdinková Adéla  2005    29  Tranžíková Jana  2007 
24 Chodorová Kateřina 2005    30  Drtíková Julie  2007 
30 Dubjáková Sandra 2005    33  Jančárková Ema  2006 
33 Macháčová Natálie 2007    42  Bittnerová Klára  2007 
45 Frajerová Eva  2006    53  Staňková Marie  2006 
 Podušková Lucie  2007    66  Bezděchová Ema  2006 
 Potužníková Zoe  2007 
          
trenérka: Šmídková Hana      trenér: Treml Petr 
asistent: Horsáková Natálie     asistent: Löflerová Markéta   

 
 
 
 
 



VÝSLEDKY:  
 
13.5.  

čtvrtfinále 

Sokol Hradec Králové (1) – BK Levhartice Chomutov (8)      88:50 (33:18, 23:8, 13:8, 19:16) 

HB Basket Praha (4) – USK Praha (5)     61:72 (13:15, 14:20, 18:15, 16:22) 

Tygři Praha (2) – BA Sparta (7)     65:53 (19:13, 5:8, 19:9, 22:23) 

Basket Slovanka (3) – BK Žabiny Brno (6)       64:57 (20:17, 11:14, 15:12, 18:14) 

 

14.5. 

5.-8. místo   

BK Levhartice Chomutov – HB Basket Praha       60:53 (14:19, 15:5, 12:13, 19:16) 

BA Sparta – BK Žabiny Brno           64:63 (11:12, 13:10, 20:26, 20:15) 

semifinále  

Tygři Praha – Basket Slovanka         70:45 (17:14, 23:8, 12:8, 18:15) 

Sokol Hradec Králové – USK Praha        78:42 (24:11, 12:11, 27:5, 15:15) 

 

15.5.  

Zápasy o umístnění (7., 5., 3. místo + finále)  

BK Žabiny Brno – HB Basket Praha       74:60 (13:18, 22:14, 22:12, 17:16) 

BA Sparta Praha – BK Levhartice Chomutov       73:69 (19:20, 21:12, 19:13, 14:24) 

USK Praha – Basket Slovanka        74:79 (12:20, 21:18, 24:22, 17:19) 

Sokol Hradec Králové – Tygři Praha       79:55 (21:15, 21:8, 25:19, 12:13) 

 

OCENĚNÉ HRÁČKY:  

 

ALL-STARS Přibylová Mariana (Tygři Praha), Loudová Bára (Basket Slovanka), Paurová Dominika (Sokol 

Hradec Králové), Klapková Nella (Basket Slovanka), Leopoldová Barbora (Sokol Hradec Králové)  

 

NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČKA (MVP) Brožová Anna   Sokol Hradec Králové  

NEJLEPŠÍ STŘELKYNĚ (57 bodů)  Mezihoráková Adéla  Žabiny Brno  

NEJLEPŠÍ TROJKAŘKA (5 trojek)  Vlachová Natálie  Sokol Hradec Králové  

 

 

DELEGÁT ČABR: Ivo Dolínek,     

HLAVNÍ ROZHODČÍ: Jiří Buňka 

ROZHODČÍ: Karabínová, Kremser, Lunhul, Nevřela, Vildová 



KONEČNÉ POŘADÍ  

 

1. SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ  

Domácí tým byl jasným favoritem turnaje, v sezóně prohrál pouze tři zápasy (2x Tygři Praha, 1x Chomutov). 

Před finálovým turnajem navíc ještě výrazně posílil příchodem Dominiky Paurové. Díky typické nátlakové hře 

v obraně a rychlému přechodu do protiútoku neměly Lvice v úvodních dvou zápasech větší problém. Skutečná 

zkouška přišla až ve finále proti Tygrům Praha, kterou však Hradec zvládnul jak po herní, tak i po taktické 

stránce, kdy eliminoval největší zbraně soupeře a bez problémů ovládl celý turnaj, kdy dominoval i ve všech 

klíčových statistických ukazovatelích (body 81,67/zápas; doskoky 72,67/zápas, asistence 14,33/zápas).  

 

Hráčky ke sledování:  

Paurová Dominika (2005), Brožová Anna (2005), Leopoldová Barbora (2005), Vlachová Natálie (2005) 

 

 

2. TYGŘI PRAHA  

Tým, který jako jediný dokázal porazit Hradec Králové v obou vzájemných zápasech základní části a dlouho 

mohl reálně pomýšlet i na organizování finálového turnaje. Jak v průběhu sezóny, tak i na samotném turnaji 

se ukázalo jak důležitá a přímo nepostradatelná je rozehrávačka Mariana Přibylová. Kromě její osobnosti Tygři 

hodně spoléhají na střídaní různých druhů obran (osobní, zónová, zónový press, half-court trap). Samotným 

postupem do finále splnili svůj cíl, ale v něm už nestačili na lepší domácí tým. I tak je zisk první medaile 

v dorosteneckých kategoriích pro klub velkým úspěchem.  

 

Hráčky k sledování:  

Přibylová Mariana (2005), Fránová Lucie (2005), Matasová Alžběta (2005), Skoumalová Aneta (2005) 

 



 

 

3. BASKET SLOVANKA 

Třetí tým po základní části se musel vypořádat se ztrátou jedné z klíčových hráček, když si na MČR U19 poranila 

kotník Eliška Trollerová. Výborně jí nahradila zejména dvojice Klapková, Loudová (obě se dostaly i do ALL-

STARS) a v klíčových momentech důležitými body i rozehrávačka Mádlová. Slovanka kromě neúspěšného 

semifinále, kde jasně nestačila na Tygry Praha, zvládla dvě vyrovnaná utkání, když v koncovce zdolala Žabiny 

Brno (64:57) a USK Praha (79:74) a získala tak bronzové medaile.  

  

Hráčky k sledování:  

Klapková Nella (2005), Trollerová Eliška* (2005), Loudová Bára (2005) 

*pro zranění nehrála 

 

 

USK PRAHA 

Tým složený z vícero hráček s velice zajímavým somatotypem, ale postrádající typickou střední rozehrávačku. 

V porovnaní se základní částí, velice slušně na této pozici zahrála Štaflová, naopak „tahounky“ týmu Petlanová 

a Franková neodehrály úplně povedené mistrovství. USK jako jediný níže nasazený tým (5) dokázal ve 

čtvrtfinále porazit výše nasazený tým HB Basket (4). V semifinále nestačily hráčky USK na domácí Hradecké 

Lvice a v dramatické koncovce souboje o bronz proti Slovance nedokázaly využít šancí strhnout zápas na svoji 

stranu a obsadily tak konečné 4. místo.  

 

Hráčky k sledování:  

Petlanová Karolína (2005), Franková Ema (2005), Zídková Ela (2007)  

 

 



 

 

5. BA SPARTA PRAHA 

Spartě se jako jednomu ze dvou týmu povedlo „vylepšit“ si celkové umístnění oproti základní části a to hned 

o dvě příčky, kdy jako 7. nasazený tým obsadila 5. místo. Ve čtvrtfinále se neúspěšně snažila znepříjemnit 

postup vysoce favorizovaným Tygrům. Další dva zápasy však dokázala vyhrát, když nejdříve zdolala 

v nejvyrovnanějším zápase turnaje brněnské Žabiny (64:63) a v souboji o 5. místo si v koncovce uhlídala dříve 

vytvořený náskok proti Chomutovským Levharticím. Tým spoléhal zejména na univerzální dvojici Krausová, 

Chodorová, kterou „doplňovala“ Hrdinková.  

 

Hráčky k sledování:  

Krausová Vendula (2005), Chodorová Kateřina (2005), Hrdinková Adéla (2005), Ježková Denisa (2006) 

 

 

6. BK LEVHARTICE CHOMUTOV 

Nejmladší tým turnaje, který disponoval pouze dvěma hráčkami roč. 2005 (Kočí, Svobodová), zbytek kádru 

tvoří hráčky z mladších ročníků 2006/2007. V úvodním utkání turnaje dle předpokladů nestačily na favorita 

turnaje Hradec Králové. V sobotním „malém semifinále“ však dokázaly zdolat viditelně zklamaný tým HB 

Basket. V souboji o 5. místo v poslední čtvrtině sice mohutně dotahovaly, ale přetlačit Spartu se jim už 

nepodařilo. I přesto si jako druhý celek dokázal vylepšit výsledek ze základní části o dvě místa, z osmého na 

šesté.  

 

Hráčky k sledování:  

Staňková Marie (2006), Čermáková Valentýna (2006), Strádalová Aneta (2007), Bittnerová Klára (2007) 

 

 



 

 

7. BK ŽABINY BRNO 

Jediný zástupce Moravy na finálovém turnaji ve čtvrtfinále dlouho držel naději na postup, ale v koncovce 

nakonec podlehl Slovance (57:64). Když poté v druhém zápase nejtěsnějším rozdílem jednoho bodu (63:64) 

podlehly Žabiny Spartě, v závěrečný den na ně čekal souboj o 7. místo s HB Basket. V něm Brňanky, které táhla 

zejména nejlepší střelkyně turnaje Mezihoráková (57 bodů), dokázaly na třetí pokus zdolat tým z hlavního 

města 74:60. Kromě zmiňované nejlepší střelkyně se výrazněji prosazovali Bartů a Kytlicová.  

  

Hráčky k sledování:  

Mezihoráková Adéla (2005), Kytlicová Aneta (2005), Bartů Zuzana (2005)  

 

 

 

8. HB BASKET PRAHA 

Největší „propad“ oproti umístnění po základní části (4. místo) a tím pádem výsledkově i největší zklamání 

turnaje prožily hráčky HB Basket Praha. Z obou stran nervózním čtvrtfinále s velkým množstvím faulů (27:37) 

proti USK Praha neproměnily svěřenkyně trenéra Brejly 23 trestných hodů (42/19), vyprodukovali 29 ztrát a 

prohrály 61:72. Tato porážka se na týmu projevila nejvíce ze všech neúspěšných čtvrtfinalistů, kdy na hráčkách 

a také na trenérovi bylo vidět obrovské zklamání a po dalších dvou prohrách s Chomutovem (53:60) a 

Žabinami Brno (60:74) obsadili konečné 8. místo.  

 

Hráčky k sledování:  

Pilařová Julie (2007), Večeřová Nikola (2006) 

 
 



OBECNÉ POZNATKY A DOPORUČENÍ  
 
Před samotným hodnocení finálového turnaje po basketbalové stránce je nutno podoktnout, že šlo o první 
finálový turnaj MČR U17 od roku 2019, navíc v novém formátu ,,final 8“ místo ,,final 4“. Výkonnost a 
dovednosti většiny účastníků poznamenala dvouletá herní a tréninková pauza. Hráčky roč. 2005 a 2006 tato 
pauza zasáhla možná nejvíce, protože přišly o plnohodnotné a pravidelné tréninky, právě ve velice důležitém 
období vývoje (13-15 let). Své závěry budu směřovat k obecným doporučením ohledně další přípravy hráček, 
ale i samotných trenérů.  
 

- nízká úspešnost střelby ve všech oblastech:  

o Zpod koše – nedostatečné provedení základních zakončení (dvojtakt, power lay-up), plus 

absence dalších druhů zakončení (,,Pangos-stejná ruka, stejná noha“, reverse lay-up)  

o Střední vzdálenost – kromě špatných návyků v rámci střelecké techniky, také velké množství 

špatně zvolených střel jak z hlediska místa (dlouhá dvojka), otevřenosti (střela přes obránce), 

tak z hlediska kontextu hry (uspěchaná střela, volná spoluhráčka v lepší pozici)  

o Trojky – na kategorii U17 málo vystřelených pokusů (celkový průměr na zápas všech týmů 

15,5), malý počet úspěšných pokusů (průměr 2,66 na tým na zápas) a také velice nízká celková 

úspěšnost 17,25%  

o Trestné hody – celková úspěšnost 53,4 % (2 týmy dokonce pod 50 %) 

- malá efektivita využívaní clon zejména na hráčku s míčem, nedokonalé základní činnosti – driblink 

(navedení a využití clony), postavení clony (technika + stabilita) a špatný timing  

- absence agresivní obrany na hráčku s míčem, kromě situací, kdy se týmy snažily o celoplošný pressing 

(osobní, nebo zónový), jsem postrádal přirozenou agresivní obranu a tlak na míč  

- zónová obrana – ač taktická, tak v mnoha případech právě tato zvolená varianta, z hlediska 

dlouhodobého vývoje hráček je velice nešťastnou variantou. V kategorii U17, navíc při specifičnosti, 

kterou jsem zmiňoval v úvodu (téměř 2 roky pauza) bych očekával větší důraz zvládnutí všech aspektů 

osobní obrany, než „ulehčení“ si situace, nebo „maskovaní“ nedostatků zařazením zóny. 

V krátkodobém hledisku to může přinést úspěch v podobě vyhraného zápasu, ale z dlouhodobého 

hlediska tím hráčkám více škodíme, než pomáháme.  

- čtení hry a reakce – ač v porovnání s minulými ročníky finálových turnajů MČR v kategorii U17, nebyly 

týmy až tolik svázané herními systémy, o to více, ale byly vidět nedostatky v situacích, kdy bylo 

potřeba správně zareagovat na vzniknutou na hřišti  

- trenéři –  

o vedení týmu, komunikace – doporučil bych také kromě práce s hráčkami věnovat čas i na 

práci, přípravu a rozvoj samých sebe. Až příliš často se stávalo, že se trenéři nechali rozhodit 

spornými situacemi, přestali se věnovat vedení svého týmu apod. Emoce jsou součástí 

každého sportu, ale je potřeba je zvládnout ve svůj prospěch i když to je někdy hodně těžké.  

 



o práce s time-outy – velice důležitá část naší profese, několikrát se stalo, že vybraný time-out 

byl v kontextu vybrán moc brzy a pak chyběl při „větších“ problémech    

o sebereflexe – ne všechno je vždy ideální, každý dělá chyby, ale pokud se chci na něco stěžovat, 

začal bych nejdříve u sebe. Stěžovat si na rozhodčí, organizátory, diváky a přitom sami nejsme 

schopní, nebo spíše ochotní dodržovat jedinou povinnost, která nám vyplývá z Manuálu MČR 

– ,,dress code“ v podobě přiměřeného oblečení, které odpovídá významu závěrečného 

turnaje Mistrovství republiky. V některých případech oblečení bylo nejen nevhodné, ale 

přímo dehonestující všechny účastníky a diváky nejenom v hale, ale i při tvcomu.  

o Jako příklad bych si na závěr dovolil jmenovat trenéra HB Basket p. Brejlu, který byl společně 

se svými hráčkami viditelně zklamaný po neúspěšném čtvrtfinále, což se negativně promítlo 

do dalších dvou zápasů. Oceňuji však jeho sebereflexi, kterou udělal bezprostředně po turnaji 

prostřednictvím klubových stránek, kde se na nic nevymlouval, uvědomil si svoje chyby a 

omluvil se hráčkám, rodičům a fanouškům nejen za své chování.   

 
CELKOVÉ STATISTIKY  
 
 

 
 
 
ORGANIZECE TURNAJE 
 
Po stránce organizační vše probíhalo bez problémů. Zkušený stolek časoměřičů, zapisovatelů, delegáta a 
komentovaný doprovod hlasatele byl samozřejmou součástí. Po každém utkání byly vyhlašované nejlepší 
hráčky z obou týmů. Přenosy probíhaly na internetové televizi TVCOM a livestats byly k dispozici online na 
internetovém portálu ČBF. K dispozici byly prostory pro trenéry, rozhodčí a další činovníky v útrobách haly. I 
netradiční ,,stěhování se“ do jiné haly v sobotu (z důvodu obsazenosti sokolovny) proběhlo bez komplikací.  
 
Všem klubům, rozhodčím a organizátorům, děkuji za spolupráci a přeji jim mnoho úspěchů v nadcházející 
sezóně. 
Zpracoval: Michal Martišek  



13.5. 11.00  Sokol Hradec Králové (1) – BK Levhartice Chomutov (8)     88:50 (33:18, 23:8, 13:8, 19:16) 
 
tvcom: Sokol Hradec Králové - BK Levhartice Chomutov (U17 Extraliga, Ženy, Mistrovství ČR, 1. kolo) 
(tvcom.cz)   
statistiky: FIBA LiveStats (geniussports.com) 

 

 

Po vyrovnaném úvodu (5:4 ve 2.min,), předvedly domácí hráčky během 5 min. šnůru 19:0, čímž položily základ ke svému 
jasnému vítězství. Hráčky Chomutova se z úvodního náporu vzpamatovaly až v posledních 3 min. 1. čtvrtiny, když 
nastřílely 14 bodů. Druhá čtvrtina byla vyrovnanější, převaha domácích se projevila až v závěru poločasu, kdy Chomutov 
za poslední 4 minuty nedokázal skórovat a Hradec tak šel do šaten s třiceti bodovým vedením (56:26). Třetí čtvrtina byla 
co se týče skóre ,,nejchudší“ (13:8), naopak v úvodu 4. čtvrtiny se Levharticím povedl úsek (3:7), na který reagovala 
trenérka Benčíková svým vůbec prvním time-outem. Vzhledem k průběhu a skóre oba trenéři využili všech 12 hráček, 
které měli k dispozici. Hradec potvrdil roli favorita, kdy kromě celkového skóre dominoval i na doskoku 67-48. 

 
 

https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2021-2022/209426-Sokol-Hradec-Kralove-BK-Levhartice-Chomutov.htm
https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2021-2022/209426-Sokol-Hradec-Kralove-BK-Levhartice-Chomutov.htm
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2090810/


13.5.  13:15 HB Basket Praha (4) – USK Praha (5)  61:72 (13:15, 14:20, 18:15, 16:22) 
 
tvcom: HB Basket Praha - USK Praha (U17 Extraliga, Ženy, Mistrovství ČR, 1. kolo) (tvcom.cz) 
statistiky: FIBA LiveStats (geniussports.com) 

 

 

Druhé čtvrtfinále slibovalo vyrovnanější průběh, když se proti sobě postavily 4. a 5. tým po základní části. Úvodní čtvrtina 
byla ve znamení nepřesností na obou stranách ve všech směrech (přechodová fáze, postupný útok a především v 
zakončení). Hra byla hodně kouskovaná (poměr faulů 9-8), což tempu zápasu také neprospívalo. Po vyrovnané první 
čtvrtině (13:15) se v úvodu druhé části povedlo USK odskočit na 15:24, když využilo menší agresivity v celoplošné obraně 
HB a zahrál několik jednoduchých úspěšných protiútoků. Nejvyšší vedení dosáhlo USK 3 min. před koncem poločasu, kdy 
vedlo dvojciferným rozdílem (22:33). USK o slibný náskok v závěru poločasu téměř přišlo, několika ztrátami po sobě 
umožnilo „domácím“ zkorigovat na poločasových 27:35, rozdíl mohl být i menší, ale hráčky HB nedokázaly efektivně 
potrestat získané míče z aktivního pressingu. To se jim však povedlo hned v úvodu třetí části, když po trojce Večeřové 
snížily už na 4 body (32:36). USK Praha zaznamenalo první koš z hry až v 7. min., do té doby skórovalo jenom z TH (10/12).               
V druhé části třetí čtvrtiny se HB pokusilo změnit obranu, kdy po koši aplikovalo zone press 2-2-1 s následným přechodem 
do zóny 2-3. Po třech čtvrtinách byl rozdíl pouze pěti bodový (45:50), jenomže USK vyšel nástup do poslední části hry 
lépe na což musel trenér Brejla reagovat hned dvěma time-outy za stavu 47:54 a 47:60. Až druhý oddechový čas přinesl 
změnu a HB začalo stahovat. Když se necelé tři minuty před koncem za stavu 60:66 vyfaulovala Petlanová naděje na 
obrat ještě více vzrostly. Hráčky HB Basket však už zaznamenaly už pouze jeden bod a USK nepřipustilo v závěru žádné 
drama. 

https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2021-2022/209427-HB-Basket-Praha-USK-Praha.htm
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2090811/


13.5.  15:30 Tygři Praha (2) – BA Sparta (7)   65:53 (19:13, 5:8, 19:9, 22:23) 
 
tvcom: Tygři Praha - BA Sparta (U17 Extraliga, Ženy, Mistrovství ČR, 1. kolo) (tvcom.cz) 
statistiky: FIBA LiveStats (geniussports.com) 

 

 

Úvod byl hodně nervózni z obou stran. Tygři se postupně dostali do vedení 11:5, od toho stavu přebírali nad zápasem 
kontrolu, trošku je přibrzdily 2 rychlé fauly rozehrávačky Přibylové, čehož Sparta využila a vyrovnala na 13:13. Závěr 
čtvrtiny opět patřil hráčkám Tygrů, které odskočily na 19:13. Druhá čtvrtina se nesla ve znamení nepřesností zejména v 
zakončení, celkové skóre 5:8 mluví za vše. Nástup do 3. čtvrtiny lépe zvládli Tygři a díky šňůře 10:0 víceméně rozhodli o 
výsledku. Po zbytek utkání se už Sparta nedostala „na dostřel“, naopak Tygři vedli už i rozdílem 18. bodů, snaha Sparty v 
závěru a dvě trojky v poslední minutě, vedli už pouze ke korekci skóre na konečných 65:53. 

 
 
 

https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2021-2022/209428-Tygri-Praha-BA-Sparta-Praha.htm
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2090812/


13.5.  18:00 Basket Slovanka (3) – BK Žabiny Brno (6)    64:57 (20:17, 11:14, 15:12, 18:14) 
 
tvcom: Basket Slovanka - BK Žabiny Brno (U17 Extraliga, Ženy, Mistrovství ČR, 1. kolo) (tvcom.cz) 
statistiky: FIBA LiveStats (geniussports.com) 

 

 

Po vyrovnané první čtvrtině byla v mírném vedení (20:17) Slovanka, zejména díky dvojici Klapková, Loudová (obě po 9 
bodech). Druhá část hry byla bodově výrazně slabší, ale nebylo to důsledkem zlepšených obran. Naopak, pod nízké skóre 
se podepsaly faktory jako nedůraz v zakončení, neschopnost důsledně postavit a vyřešit clonu na míč, špatný spacing a 
z něho ne příliš dobře volené střely. Po výsledku 11:14 tak v poločase bylo skóre vyrovnané 31:31. Vstup do třetí části 
vyšel lépe Slovance, která ve 3.min po dvou trojkách v řadě Mádlové disponovala už deseti bodovým náskokem (41:31). 
Následných 7 min. však patřilo Žabinám, které postupně snížily až na tři body (48:45). Slovanku přibrzdilo vyfaulovaní do 
té doby nejlepší střelkyně zápasu Loudové (17 bodů). Nástup do čtvrté čtvrtiny však opět lépe zvládly Pražanky a ve 33. 
min. vedly 54:43. Žabiny však opět začaly hrát více koncentrovaně a úplně stejným způsobem jako ve třetí čtvrtině se 
dotáhly na 54:50 a necelých 5 min.do konce donutily trenéra Touška vzít si první timeout ve druhém poločase. V 
koncovce se jako rozdílový hráč ukázala Nella Klapková, která zvládla doskočit, vydriblovat a buď skórovat, nebo najít 
volnou spoluhráčku. Především díky ní Slovanka zvládla závěr lépe a po výsledku 64:57 postoupila do semifinále. 

 
 

https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2021-2022/209429-Basket-Slovanka-Frisco-Brno.htm
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2090813/


14.5.  10:00 BK Levhartice Chomutov – HB Basket Praha     60:53 (14:19, 15:5, 12:13, 19:16) 
 
tvcom: BK Levhartice Chomutov - HB Basket Praha (U17 Extraliga, Ženy, Mistrovství ČR, 1. kolo) (tvcom.cz)  
statistiky: FIBA LiveStats (geniussports.com) 

 

 

HB Basket vstoupilo do zápasu aktivněji a ve 4.min vedlo 2:8. Po timeoutu se Levhartice dotáhly na rozdíl dvou bodů 7:9. 
V posledních minutách 1. čtvrtiny však měl Chomutov velký problém s celoplošnou obranou, kdy se jí snažil obehrát příliš 
individuálně, čímž se dostával do zdvojení, bez aktivní pomoci ostatních spoluhráček. I díky tomu vedlo HB 14:19. Druhá 
čtvrtina byla již tradičně bodově nejslabší, Chomutov využil nepřesností v zakončení HB Basket, hráčky selhaly i z těch 
nejjasnějších pozic. Při skóre 15:5, tak do šaten šly spokojenější Levhartice s vedením 29:24. Tento rozdíl se držel prvních 
5 min. třetí části. HB pomohla technická chyba trenéra Brejly, kdy hráčky zdravou agresivitou získaly několik míčů a hlavně 
úspěšně zakončily a snížily na rozdíl jednoho bodu 34:33 a vynutily si reakci chomutovské lavičky. Po timeoutu si 
Levhartice do konce čtvrtiny opět vybudovaly menší náskok 41:37, který vydržel až do 5. min. poslední části, kdy se za 
stavu 45:45 začínalo od nuly. 3 min. do konce byl Chomutov ve vedení 54:50 na které velmi rychle odpověděla trojkou 
Pilařová. Levhartice skórovaly bleskovým protiútokem a košem s faulem Čermákové, která však šestku neproměnila. HB 
v závěru ztratilo 2 míče a neproměnilo dvě šestky a Chomutov se tak mohl těšit z vítězství 60:53. 
 
 
 

https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2021-2022/209549-BK-Levhartice-Chomutov-HB-Basket-Praha.htm
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2094944/bs.html


14.5.  12:15 BA Sparta –  BK Žabiny Brno      64:63 (11:12, 13:10, 20:26, 20:15) 
 
tvcom: BA Sparta - BK Žabiny Brno (U17 Extraliga, Ženy, Mistrovství ČR, 1. kolo) (tvcom.cz)    
statistiky: FIBA LiveStats (geniussports.com) 
 

 

Utkání se rozbíhalo velice pomalu, až v 6. minutě (3:4) se dostaly Žabiny po trojce Kuklové a následném zisku a koši 
Kytlicové do vedení 3:9. Po timeoutu se obraz hry vrátil k úvodním minutám a oba týmy se spíše trápily. Oživení přinesla 
Krausová, která prolomila čekání Sparty na koš a dvěma rychlými nájezdy snížila na 7:11. Povzbuzená Sparta dokázala do 
konce čtvrtiny snížit na rozdíl jediného bodu (11:12). Druhá čtvrtina změnu nepřinesla, ale Sparta jí bodově zvládla přeci 
jen lépe a do poločasu šla za vedení 24:22. Ve třetí čtvrtině se prvních 5 min. nikdo výrazně neprosadil, první šňůru 
zaznamenaly Žabiny, když odskočily na 32:39, Sparta kontrovala okamžitě a během 2 min. vedla 43:41. Výraznější vedení 
měly Pražanky ještě v 35. min. (57:52), do koncovky se šlo však za vyrovnaného skóre 60:60. Lépe jí zvládla Sparta díky 
košům Chodorové, útočným doskoku a koši Ježkové (64:60). Žabiny už v nervózním závěru i díky jenom jednomu 
proměněnému TH ze čtyř pokusů, dokázaly už pouze snížit na konečných 64:63. 
 

https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2021-2022/209550-BA-Sparta-Praha-Frisco-Brno.htm
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2094945/


14.5.   14:30  Tygři Praha – Basket Slovanka     70:45 (17:14, 23:8, 12:8, 18:15) 
 
tvcom:  Tygři Praha - Basket Slovanka (U17 Extraliga, Ženy, Mistrovství ČR, 1. kolo) (tvcom.cz) 
statistiky: FIBA LiveStats (geniussports.com) 
 

 

 
Úvod prvního semifinále bylo ve znamení zónové obrany ze strany Slovanky, Tygři odpověděli různými typy zónového 
presingu. Kromě úvodního vedení Slovanky 0:5 si žádný z týmu nevypracoval výraznější náskok a první čtvrtina skončila 
tří bodovým vedením Tygrů 17:14. Za stavu 20:18 po timeoutu Slovanky se Tygrům povedla šnůra 14:2 (34:20) a položili 
základ svému jasnému vítězství. Do poločasu náskok narostl na 18 bodů (40:22). Po změně stran už hráčky Tygrů 
efektivně kontrolovaly a mírně navyšovaly svůj náskok. V závěru dostaly prostor všechny hráčky z lavičky. 

 

 

 

https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2021-2022/209547-Tygri-Praha-Basket-Slovanka.htm
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2094950/


14.5.   16:45  Sokol Hradec Králové – USK Praha    78:42 (24:11, 12:11, 27:5, 15:15) 
 
tvcom:  Sokol Hradec Králové - USK Praha (U17 Extraliga, Ženy, Mistrovství ČR, 1. kolo) (tvcom.cz)   
statistiky: FIBA LiveStats (geniussports.com) 
 

 

Po raketovém úvodu ze strany Hradce (6:0 v první minutě), se USK postupně dostávalo do hry a po šestkách Štaflové 
snížilo na 8:6. Do stavu 11:8 bylo skóre vyrovnané, poté následovalo první výraznější odskočení domácích favoritů až na 
konečných 24:11 po první čtvrtině. Největší komplikace pro Hradec byla první pětiminutovka druhé části, kdy nedokázaly 
skórovat. USK tento výpadek využil vstřelením „pouhých“ pěti bodů a definitivní zlom přišel za stavu 24:16, kdy po 
timeoutu trenérky Benčíkové, získal Hradec míč a následný protiútok zastavily Pražanky nesportovní chybou. Po dvou 
proměněných šestkách a koše z následného útoku se domácí opět vrátily do herní pohody a v poločase už vedly o 14 
bodů (36:22). Definitivní zlom přinesla třetí čtvrtina, kterou Hradec vyhrál 27:5, v závěru podobě jako v prvním semifinále, 
pak dostaly prostor i všechny hráčky z obou laviček. 
 
 

https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2021-2022/209548-Sokol-Hradec-Kralove-USK-Praha.htm
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2094951/


15.5.   9:00  BK Žabiny Brno – HB Basket Praha   74:60 (13:18, 22:14, 22:12, 17:16) 
 
tvcom:  BK Žabiny Brno - HB Basket Praha (U17 Extraliga, Ženy, Mistrovství ČR, 1. kolo) (tvcom.cz) 
statistiky: FIBA LiveStats (geniussports.com) 
 

 

Zápas o 7. místo měl i díky podpoře diváků (zejména z řad HB Basket) od úvodu bojovný charakter. Oba trenéři zvolili 
širší rotaci. Na úvodní odskočení HB (ve 2. min. 2:7), Žabiny dokázaly zareagovat a po koši Mezihorákové už vedly 8:7. 
Závěr čtvrtiny lépe vyšel HB, kdy si dokázalo vybudovat náskok 13:18. Druhá čtvrtina přinesla několik povedených úseků 
z obou stran. Nejdřív se povedlo Žabinám otočit z 13:18 na 27:22. O 2 minuty bylo vedení 30:27 už opět HB Basket, ale 
závěr poločasu patřil znovu hráčkám z Brna (35:32). O zápase definitivně rozhodl nástup do třetí čtvrtiny a úsek 10:0 ve 
prospěch Žabin. Od tohoto momentu už Brňanky kontrolovaly průběh zápasu. Pět minut před koncem dostal trenér HB 
Basket p. Brejla druhou technickou a byl nucen opustit lavičku. 
 
 
 

https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2021-2022/209564-Frisco-Brno-HB-Basket-Praha.htm
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2095077/


15.5.   11:15 BA Sparta Praha – BK Lehvartice Chomutov     73:69 (19:20, 21:12, 19:13, 14:24) 
 
tvcom:  BA Sparta - BK Levhartice Chomutov (U17 Extraliga, Ženy, Mistrovství ČR, 1. kolo) (tvcom.cz) 
statistiky: FIBA LiveStats (geniussports.com) 
 

 

V úvodu zápasu byly aktivnější hráčky pražské Sparty, které dokázaly využit svojí fyzickou převahu a brzy měly k dispozici 
mírný náskok (10:4, 13:8). Chomutov se v závěru čtvrtiny osmělil a po trojce Staňkové prohrával už pouze o bod (15:14) 
a na konci první části dokonce již vedl nejtěsnějším rozdílem 19:20.  Za vyrovnaného stavu 24:24 si Chomutov 
„vybral“ hluchou pětiminutovku, kdy nebyl schopný se střelecky prosadit, čehož Sparta využila a získala svoje nejvyšší 
vedení 39:25. Do poločasu se Levharticím povedlo sedmi body v řadě vrátit zpět do zápasu na poločasových 40:32.  
Fyzická převaha Sparty se projevila i ve třetí čtvrtině, kterou vyhrála rozdílem 6.bodů. Chomutov se nevzdal a bojoval o 
každý bod, což vedlo k tomu, že se v závěru dotáhl až na rozdíl 4 bodů. Bohužel pro Levhartice to bylo již pozdě a Sparta 
si konečný výsledek znamenající 5. místo v koncovce pohlídala. 
 

 

https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2021-2022/209563-BA-Sparta-Praha-BK-Levhartice-Chomutov.htm
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2095078/


15.5.   13:30 USK Praha – Basket Slovanka   74:79 (12:20, 21:18, 24:22, 17:19) 
 
tvcom:  USK Praha - Basket Slovanka (U17 Extraliga, Ženy, Mistrovství ČR, 1. kolo) (tvcom.cz) 
statistiky: FIBA LiveStats (geniussports.com) 
 

 

Vstup do utkání o třetí místo vyšel lépe Slovance, když ve třetí minutě vedla už 0:7. USK po oddechovém čase ve snaze o 
změnu aplikovalo zónovou obranu. Cílený efekt to však nepřineslo a Slovanka si svůj náskok udržela až do konce první 
čtvrtiny (12:20). V úvodu druhé části využily hráčky USK několika ztrát Slovanky a snížilo na jeden bod (24:25). Na obrat 
to však nestačilo, naopak Slovanka v poločase vedla 33:38. Ve třetí čtvrtině trenér Blažek kombinoval osobní obranu se 
zónou a ve 25. min. se USK dostalo poprvé do vedení (45:44). Opět však nedokázalo využít toto „momentum“ a 
vybudovat si větší náskok, čehož využila Slovanka a na konci čtvrtiny opět vedla 57:60. 5. min. před koncem vyrovnávala 
Franková na 67:67 a zápas směřoval do vyrovnané koncovky. Oba týmy už v úplném závěru přistoupily k zónové obraně. 
Pevnější nervy a koncentraci ukázala Slovanka, kterou táhlo duo Klapková (27b.) / Loudová (21b.), a po výsledku 74:79 
tak mohly hráčky Slovanky slavit zisk bronzových medailí.   
 

https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2021-2022/209562-USK-Praha-Basket-Slovanka.htm
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2095080/


15.5.   15:45 Sokol Hradec Králové – Tygři Praha   79:55 (21:15, 21:8, 25:19, 12:13) 
 
tvcom:  Sokol Hradec Králové - Tygři Praha (U17 Extraliga, Ženy, Mistrovství ČR, 1. kolo) (tvcom.cz) 
statistiky: FIBA LiveStats (geniussports.com) 

 

 
 

Finále mezi prvním a druhým celkem základní části mělo z obou stran opatrný úvod, když ve 3. min. snižovala Fránová 
svým druhým košem na 5:4 z pohledu Tygrů. Po tomto koši přišel první výraznější trhák ze strany domácích Lvic, které 
odskočily na 11:4. Po oddechovým čase se povedlo hráčkám Tygrů vrátit do zápasu a za stavu 15:13 následoval time-out 
domácích. Závěr čtvrtiny patřil opět domácím, které po první desetiminutovce vedly 21:15. Také úvod druhé částí zvládly 
lépe Hradecké Lvice a už po 2 min. měly na svém kontě první dvojciferné vedení 27:15. Na druhé straně kontrovala 
Přibylová šesti body v řadě (27:21). Poté však následoval úsek, který rozhodl o celém finále. Domácí Lvice šňůrou 11:0 
odskočily na 38:21 a položily tak základ k poločasovému vedení 42:23. Hráčky Tygrů se snažily ještě zápas zdramatizovat, 
nejblíže se však dostaly na 16 bodů (45:29), od tohoto momentu už domácí pevně kráčely za vítězstvím i díky tomu, že 
byly schopné pohotově reagovat na různí druhy obran ze strany Tygrů. V závěrečné čtvrtině dostaly prostor všechny 
hráčky z obou laviček.  

https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2021-2022/209561-Sokol-Hradec-Kralove-Tygri-Praha.htm
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/CBFFE/2095081/

