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Pořad utkání 

 

pátek 6.5. 2022 hala Eliščino nábřeží 777, HK 
11.00 1 - 8 Sokol Hr. Králové BK Žabiny Brno  69:52 

13.15 4 - 5 BK Havířov  USK Praha  51:67 

15.30 2 - 7 Basket Slovanka BK Lev. Chomutov  57:62 
17.45 3 - 6 BA Sparta Praha BK Loko Trutnov  63:46 

     
     

sobota 7.5. 2022 hala Eliščino nábřeží 777, HK 

11.15 poražení 1/8 - 4/5 BK Žabiny Brno  BK Havířov  75:68 

13.30 poražení 2/7 - 3/6  Basket Slovanka  BK Loko Trutnov  75:52 
15.45 vítězové 2/7 - 3/6 BK Lev. Chomutov  BA Sparta Praha  63:90 

18.00 vítězové 1/8 - 4/5 Sokol Hr. Králové USK Praha  69:52 
  

     

 

                neděle 8.5. 2022 hala Vysoká n.L.  

14.00 o 7. místo U19   BK Havířov  BK Loko Trutnov  74:67 

16.15 o 5. místo U19  Basket Slovanka  BK Žabiny Brno  82:62 

 
                 neděle 8.5. 2022                          hala Eliščino nábřeží 777, HK 
14.00 o 3. místo U19  USK Praha  BK Lev. Chomutov  64:72 

16.15 finále U19  Sokol Hr. Králové  BA Sparta Praha  74:72 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Vyhodnocení 

 
 
Umístění družstev:     

1. Hradec Králové 
2. BA Sparta Praha 
3. BK Levhartice Chomutov 
4. USK Praha 
5. Basket Slovanka 
6. BK Žabiny Brno 
7. BK Havířov 
8. BK Loko Trutnov 

 
 
All star 
Špelinová Sára - USK Praha 
Najbrtová Timotea - BA Sparta Praha 
Vydrová Luisa - BA Sparta Praha 
Kadlecová Valentýna - BK Levhartice Chomutov 
Brožová Anna - Sokol Hradec Králové 

 

MVP  

Velichová Charlotte – Sokol Hradec Králové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Loko Trutnov     

 
 

číslo 
hráčky Příjmení Jméno 

rok 
narození 

2 Suchánková Martina Eva 2004 

4 Machová Natálie 2004 

8 Tauchmanová Kateřina 2005 

12 Plašilová Tereza 2006 

14 Boučková Eliška 2005 

16 Vítová Adéla 2003 

17 Týfová Anna Valerie 2006 

20 Kulichová Viktorie 2006 

23 Vitovská Pavlína 2003 

28 Zitová  Sarah 2004 

31 Kuželková Veronika 2003 

39 Hartmanová Hedvika 2003 

43 Borsová Veronika 2003 

53 Křivská Lenka 2006 

55 Blažková Adéla 2003 

77 Vargová Veronika 2006 

88 Seifrtová Alžběta 2004 

99 Linhartová Eliška 2003 

trenér Kapitulčin Petr  



 
 
 

 BK Havířov            

 
 

číslo 
hráčky Příjmení Jméno 

rok 
narození 

7 Válková Lucie 2005 

8 Kubíčková Eliška 2003 

10 Doležajová Eliška 2006 

11 Szabó Veronika 2003 

14 Šandová Tereza 2004 

17 Bělicová Eliška 2003 

18 Vajglová Stela 2003 

19 Pěchová Zuzana 2004 

32 Urbančíková Nela 2003 

34 Hrbáčová Michaela 2006 

trenér Drtilová Michaela  
asistent 
trenéra Rašková Iveta  

 
 
 



 
 
 
 

Levhartice Chomutov   

 
 

číslo 
hráčky Příjmení Jméno 

rok 
narození 

5 Staňková Eliška 2004 

6 Najmanová Markéta 2003 

7 Kloudová Kateřina 2006 

10 Kočí Adéla 2005 

11 Svobodová Natálie 2005 

13 Staňková Johana 2004 

14 Jorová Barbora 2004 

15 Čermáková Valentina 2006 

16 Blahová Maritina 2004 

21 Ceralová Lucie 2003 

24 Kadlecová Valentýna 2004 

28 Hrubá Jindřiška 2004 

53 Staňková Marie 2006 

trenér Treml Petr  

asistent 
trenéra Staněk Pavel  

 



 
 
 
 

Sparta Praha          

  
 

číslo 
hráčky Příjmení Jméno 

rok 
narozen

í 

3 Soukupová Barbora 2004 

5 Hrdinková Adéla 2005 

7 Vojtíková Veronika 2004 

8 Najbrtová Timotea 2004 

9 Zvancigerová Natálie 2004 

10 Krausová Vendula 2005 

11 Zajíčková Tereza 2004 

13 Šalkovičová Martina 2005 

17 Vydrová Luisa 2004 

24 Chodorová Kateřina 2005 

30 Dubjáková Sandra 2005 

44 Šedová Adéla 2004 

trenér  Zajíček  Ondřej  



 
 

USK Praha          

   
 

číslo 
hráčky Příjmení Jméno 

rok 
narození 

1 Zdeňková Nikola 2003 

2 Franková Emma 2005 

4 Petlanová Karolína 2005 

5 Pajkrtová Petra 2004 

6 Kačírková Hana 2004 

7 Hranáčová Anna 2003 

8 Žílová Marie 2003 

9 Jenková Tereza 2004 

10 Chromá Anna 2003 

12 Samouk Laura 2005 

14 Kovářová Andrea 2005 

15 Štaflová Viktorie 2005 

17 Nekolná Julie 2004 

18 Špelinová Sára 2003 

  Váchová Barbora 2003 

trenér Klečková  Jana  

 



 
 

BK Žabiny Brno    

 
 

číslo 
hráčky Příjmení Jméno 

rok 
narození 

7  Bártů     Zuzana  2005 

8  Křížová    Zuzana  2004 

10  Jedličková     Anna  2004 

11  Mikšíková    Laura   2003 

13   Andresková     Kateřina  2004 

14   Loučková     Babeta  2004 

15   Mezihoráková    Adéla  2005 

16   Benešová     Natálie  2004 

17   Jetelinová    Ema  2004 

18   Nerudová     Simona  2003 

19   Ebenhöhová     Kateřina  2003 
trenér   Fousek    Richard    

 
 
 
 



 
 
 

Basket Slovanka    

 
 

číslo 
hráčky Příjmení Jméno 

rok 
narození 

7/12 Jirchářová Klára 2003 

9 Bodláková Klára 2003 

10 Šafránková Nikola 2004 

11 Trollerová Eliška 2005 

17 Brejchová Eliška 2003 

18 Mádlová Sandra 2005 

19 Rabochová Lucie 2005 

20 Koucká Natálie 2003 

21 Soudková Magdaléna 2005 

22 Nádvorníková Markéta 2003 

28 Klapková Nella 2005 

35/31 Jirchářová Lucie 2003 

44 Novotná Agáta 2005 

45 Loudová Bára 2005 

trenér Toušek Jiří  

 



 
 

Sokol Hradec Králové       
 

 
 

číslo 
hráčky Příjmení Jméno 

rok 
narození 

4 Brožová Anna 2005 

5 Vlčková Natálie 2003 

6 Velichová  Charlotte 2004 

12 Hacková Monika 2004 

13 Eliášová Veronika 2003 

14 Bezdíčková Julie 2006 

17 Leopoldová Barbora 2005 

19 Kusá Kamila 2005 

21 Špeldová Veronika 2004 

22 Paterová Žofie 2003 

23 Bartáčková Táňa 2003 

34 Mahelová Vendula 2005 

45 Vlachová Natálie 2005 

trenér Ptáčková Romana  
asistent 
trenéra Jirsa Jiří  

 



      

      

Sokol Hradec Králové – BK Žabiny Brno  83:50 (23:14; 45:32; 54:34)      

 

     

 

První utkání celého mistrovství. Hradecké lvice se hned od začátku prezentovaly jako 

vítězky dlouhodobé části. Celoplošná nátlaková obrana a snaha o zamezení první 

přihrávky často rozbourávaly útok brněnských hráček. Jasná snaha domácích o rychlý 

přechod do útoku a útočný doskok po střelbě.  Zatímco hráčky žabin byly silovější ve hře 

1 na 1 po kombinacích založených na clonách bez míče. Brno v zápase hrálo i zónovou 

obranu 2-3, ale domácí se ve druhém poločasu již bezpečně vzdalovali a nedali tak o 

prvním postupujícím do semifinále pochyb. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     



 

 

 

      

BK Havířov – USK Praha 51:67 (16:18; 25:30; 40:46)      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daleko vyrovnanější bylo utkání druhé na pořadu pátečního dne. Zatímco USK se opíralo 

o hru do vnitřního prostoru a využití výškové převahy, hráčky Havířova byly aktivnější ve 

hře 1 na 1 z poza trojkového oblouku. USK nevycházela příliš výpomoc ze slabé strany a 

následné rotace, naopak zatažený Havířov využíval nízké procento střelby Pražanek za 

tři body v hlubokém odstoupení a převážnou většinu utkání i zónou 2-3. 

 

 

 

 

 

    
 

 



 

 

Basket Slovanka – BK Lev. Chomutov 57:62 (14:22; 22:30; 35:40) 

 

 

Velmi vyrovnanou partii přineslo utkání mezi Levharticemi a Slovankou. Od začátku 

měly navrch hráčky ze severních Čech, když ze zónové obrany 2-3 vyrážely do rychlého 

protiútoku. Ani jednomu z týmu se nedařila střelba za tři body, a tak se i Slovanka 

zatáhla do zóny, kdy se pokoušely o zdvojení při přechodu půlící čáry. Levhartice, ale 

využívali útočný doskok, a i díky bojovnějšímu duchu naklonily misky vah na svoji stranu. 

Kdy 4 hráčky zaznamenaly dvouciferný bodový zápis. 

 

 

 

 

 

 

 



      

BA Sparta Praha – BK Loko Trutnov 63:46 (20:11; 36:25; 52:34) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

Poslední páteční zápas byl soubojem odlišných stylů, kdy Pražská Sparta bránila na 

hranici faulu po celém hřišti a trestala z rychlého protiútoku každou chybu soupeře. 

Využívala časté zesílení krytí hráčky s míčem i v přechodové hře, což působilo Trutnovu 

problémy. Oproti trutnovské Loko, která střídala zónovou a kombinovanou obranu ve 

snaze ubránit hru 1 na 1, ale i tak se často dopouštěla faulů, které neukryly nedostatky 

v obranných IČJ. Tým Sparty i lépe kombinoval, díky dobrému pohybu míče si tak 

vytvářel lehké střelecké pozice. Nadšeně bojující Trutnov držel krok s Pražankami jen 25 

minut. Kdy se rozdíl z 10 bodů vyšplhal až na dvojnásobek. Zajímavostí je, že oba týmy 

měly stejný počet zisků a ztrát a že i když styly obou týmu jsou rozdílné počet faulů byl 

přibližně stejný.  

     

      

      

      



      

      

Basket Slovanka – BK Loko Trutnov 75:52 (17:17; 37:27; 62:42) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

První sobotní utkání poražených z pátečního zápolení začalo nervózně a řadou 

nepřesností. Slovanka se snažila hrát agresivně a celoplošně, kdežto Trutnov opět sázel 

na zónovou obranu 2-3. Aktivita, kterou hráčky Trutnova měly v první čtvrtině, však 

postupem chladla a Slovanka se nakonec ujala vedení o 20 bodů, které udržela až do 

konce. Slovanka se snažila o hru do vnitřního prostoru a rychlý protiútok. Trutnov 

vynikal v útočném doskoku, ale IČJ nebyly tolik kvalitní. Slovanka pohyb bez míče. 

Samotným momentem byl výstup trenéra Slovanky, během oddechového času, který by 

se však spíše hodil do pralesa fotbalové ligy, nebo do občerstvovacího zařízení nižší 

cenové skupiny, a ne do haly kde sportují mladé slečny. 

     

      

      

      

      



      

BK Žabiny Brno – BK Havířov 75:68 (26:14; 41:26; 59:51) 

 

 

Druhé utkání smutných po pátečním dni začalo lépe pro Brno. Jejich týmové pojetí hry 

přineslo vedení o 12 bodů, hlavně díky využití hry do vnitřního prostoru a následného 

vyhození míče ven. Brno tlačilo na míč a jejich agresivita v obraně 1 na 1 činila Havířovu 

problém. V útoku snaha o jednoduché principy, založené na kombinaci hoď a běž a 

drive&kick v postavení 4+1. Havířov hrál opět zónovou obranu a po trestných hodech 

pak presink 1-2-1-1. V útoku pak dvojice hráček Kubíčková, Válková se snahou o 1 na 1, 

nebo časté hraní pick@roll.  Vyrovnané utkání se rozhodlo ve vymezeném území, kde 

byly žabiny úspěšnější.  

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

BK Lev. Chomutov – BA Sparta Praha 63:90 (16:18; 33:50; 40:68) 

 

 

     

Utkání Levhartic a Sparty sliboval zajímavou podívanou. Chomutov vstoupil do začátku 

se zónovou obranou 2-3 a energií po páteční výhře a ujal se vedení. První čtvrtina byla 

velmi vyrovnaná. Bohužel se s postupem času začala projevovat unavenost úzké rotace 

levhartic, které byly unavené po těžkém utkání se Slovankou. Hlavně ve 3. čtvrtině už 

byla aktivita a nasazení Sparty nad sílu hráček ze severních Čech. Hlavním ukazatelem 

bylo snížení úspěšnosti střelby, které si naopak Sparta udržela. Zaslouženě si tak došla 

do bran finále a Chomutov již šetřil své hlavní opory pro zápas o třetí místo. 

     

      

 

 

 

     

      



      

 

Sokol Hradec Králové – USK Praha 69:52 (16:16; 33:24; 50:35) 
     

 

     

 

 

USK s jasnou snahou přehrát domácí tým ve vnitřním prostoru uhrál v 1.čtvrtině 

nerozhodné skóre. Ve druhém dílu přidala děvčata z Prahy jen 8 bodů. Do 15 minuty 

bylo skóre vyrovnané. Pak však Hradci začala vycházet jejich útočný doskok. A v kolonce 

bodů po ztrátách a útočných doskocích se začalo skóre naklánět na stranu pořadatele. 

Který si pak vedení o dvouciferný počet udržel i v druhém poločase a stal se tak druhým 

finalistou. 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

BK Havířov – BK Loko Trutnov 74:67 (21:21; 31:41; 46:54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

BK Žabiny Brno – Basket Slovanka 62:82 (22:21; 31:47; 53:60) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

BK Lev. Chomutov – USK Praha 72:64 (14:15; 30:28; 55:48) 

 

 

 

Souboj o bronz bodově zpustila třemi úspěšnými trestnými hody nakonec pozdější 

nejlepší střelkyně utkání Valentýna Kadlecová. Pražanky sice ihned kontrovaly střelou za 

2 body, ale Chomutov vzápětí ihned odskočil opět do vedení a ukázal změnu v obraně. 

Kdy z osobní obrany přecházely do zóny 2-3. USK začalo tahat za kratší konec a za stavu 

10:5 si trenérka Klečková v probíhající 5 minutě utkání vzala svůj první time-out, aby 

zvýšila aktivitu svých hráček. Což vedlo ihned k akci and one od hráčky Špelinové. Ta 

samá hráčka snížila stejně úspěšnou akcí koše s faulem na 14:13, aby s klaksonem 

ukončující 1.čtvrtinu dala Nekolná koš na 15:14 pro Pražanky. 

2.čtvrtinu začaly levhartice zónovou obranou a USK ztrátou. Po které se připomněla 

z čáry trestného hodu Kadlecová (celkově TH 12/11). USK sice skórovalo, ale vzápětí se 

dopustilo 2 ztrát které Chomutov využil k úspěšnému rychlému protiútoku. Pěknou 

individuální akci Štaflové oplatila levhartice Staňková po akci pick and roll. Dva útočné 

doskoky a divoký nájezd od Kadlecové dal opět mírné vedení Chomutovu. Zatímco žílová 



byla z čáry TH jen napůl úspěšná. Kadlecová po pěkné kombinaci vyzvala Jindřišku 

Hrubou a ta ukončila první poločas při skóre Levhartice 30 a USK 28. 

 Stejná hráčka, která poločas ukončila jej i začala, tentokrát střelou v hodnotě tří bodů. 

A později tentokrát ve 22. minutě další trojkou donutila Kadlecová USK opětovně 

k brzkému oddechovému času. Poté se znovu zapsala mezi střelce Špelinová, ale ani ona 

nezabránila dvěma útočným doskokům soupeřek, které se pomalu stávaly mírným 

jazýčkem na vahách osudu utkání. Levhartice doskočily nakonec 19 míčů v útoku. 

Podruhé úspěšná Hrubá z poza trojkového oblouku vyhoupla poprvé větší vedení a to o 

7 bodů. Neúnavná Kadlecová poté koš s faulem a rázem bylo vedení 44:34. Vedení bylo 

dokonce už dvanáctibodové a s Pražankami to nevypadalo dobře. S tím se ale nechtělo 

smířit podkošové duo Špelinová s Nekolnou, kdy druhá jmenovaná košem s faulem 

snížila náskok dle zápisu domácím.   

Čtvrtá čtvrtina začínala za stavu 55:48 a vše zahajuje Žílová povedenou akcí za dva body 

s faulem a jde střílet trestný hod. Míč musí být osušen a střela je úspěšná. Chomutov tři 

ztracené míče v řadě a Špelinová nutí trenéra Petra Tremla ml. k oddechovému času za 

stavu 55:53 sedm minut do konce 4.čtvrtiny. Tento tah se zdařil a během minuty 

reaguje na světelnou tabuli i trenérka hostí. Stav 61:53. Špelinová (16 bodů) se z čáry 

trestného hodu nemýlí. USK se zásluho Žílové povede dostat na rozdíl 4 bodů, necelé 2 a 

půl minuty. Ceralová ihned reaguje z pod koše na 66:60 a po dalších střelách, si jednu 

minutu deset sekund do konce bere trenérka Klečková poslední oddechový čas za stavu 

68:62. Pokus Nikoly Zdeňkové, ale bohužel trefuje jen obroučku, a tak bronzovým 

týmem se sice překvapivě, ale zaslouženě stávají hráčky BK Levhartice Chomutov, které 

opanovaly všechny statistiky kromě ztracených míčů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

Sokol Hradec Králové – BA Sparta Praha 74:72 (20:19; 40:35; 48:56) 

  

 
Ve finále MČR U 19 se očekával souboj obran, agresivita na hraně pravidel. Domácí hostitelky chtěly 

být rychlejší a Sparta zase silovější. Už základní pětka Pražanek tomu napovídala. Kromě Soukupové 

čtyři vyšší hráčky. První koš Bartáčkové za 2 body, měl brzy tříbodovou odpověď Soukupové. Stejnou 

minci našla i Velichová, 5:3. Sparta poté skórovala jen z trestných hodů 5:6, kdy pak i mírně odskočila 

v 5. minutě na 10:7, ale trenérka Ptáčková hned reagovala oddechovým časem. Basketbalová 

akademie dala v první čtvrtině více jak polovinu bodů z čáry trestného hodu, kdy Hradec často velmi 

netakticky fauloval. I přesto si díky Velichové lvice přinášely nejtěsnější možné vedení 20:19. 

Druhou část bodově odstartovala Velichová střelou s faulem. Trenéra Zajíčka donutila 

k oddechovému času z rychlého protiútoku skórující Brožová 27:22. Po úspěšné střele Šedové, 

Krausová snížila z čáry trestného hodu na rozdíl jednoho vstřeleného koše. Dvoubodové střely padaly 

na obou stranách, Krausová byla při chuti a snížila dokonce na rozdíl jednoho bodu 2 minuty 43 vteřin 

do konce první půle. Poslední úspěšnou střelkyní před velkou pauzou byla domácí rozehrávačka 

Brožová a hned za tři body. Což určilo výsledek 40:35. 



I když trenér hostí v úvodu nebyl spokojen s první obranou, po kterém Bartáčková lehce vstřelila koš 

po střele z pohybu, tak postupem času měl důvod tleskat. Protože na vstřelený koš Soukupové ještě 

zareagovala jedním trestným hodem Eliášová. Ale pak přišla lavina 17 bodů v řadě, kterou nepřerušily 

ani 2 oddechové časy trenérky domácích. Sparta šla drtivě do vedení 43:54. Otřesené lvice se už 

zmohly jen na malou korekci, a tak se před čtvrtým dějstvím radoval kotel hostujících fanoušků při 

stavu 48:56. 

Domácí prapor ale našel vlajkonoše. Charlotte Velichová se začala hlásit o trofej MVP, když sama 

vstřelila 11 bodů v řadě a když se k ní přidala i rychlonohá Brožová úspěšnou střelou z rychlého 

protiútoku bylo najednou otočeno. Ve 34 minutě 61:60. Ani jednomu z týmů se nedařilo podobnou 

více bodovou šňůru natáhnout, takže do poslední minuty čtvrté čtvrtiny vstoupily hráčky Hradce ve 

vedení 70:69. Dvacet pět vteřin do konce a Brožová trefila střelu z výskoku a lvice vedly o 3.body, 

poté Velichová získává míč od Zvancigerové a sama pádí do koše. 12 sekund do konce posouvá skóre 

na rozdíl minimálně dvou úspěšných střel. Najbrtová vykřesává naději úspěšnou střelou za tři body, 

ale k jinému střeleckému pokusu už ve finále MČR v kategorii U 19 už bohužel pro Spartu nedošlo. 

 

 

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV A HRÁČEK KE SLEDOVÁNÍ 
 
ŽABINY BRNO: 
Tým tohoto ročníku bohužel narazil hned na začátek turnaje na favorita z Hradce Králové, ale i tak byl 
jejich výkon poněkud chladný. Aktivita pouze od tří hráček. V obraně 
se sice snaží jako jedny z mála mít vždy zodpovědnost za svou hráčku, ale ne úplně 100% 
nasazení tento tým posouvá až na 6.místo. Nejlepší výkon předvedli proti Havířovu, kdy se jim vydařil 
vstup do utkání. Což je pro jediného zástupce z jihu Moravy málo.  
 
Mikšíková L. (2003) – silná ve hře 1 na 1, ale po zranění ne příliš jistá. Dobrá střela ze střední 
vzdálenosti. Nasazení a bojovnost se nedá jako správné kapitánce upřít. Nejlepší střelec Brna. 
Křížová Z. (2004) – dobrý obránce, v útoku se neprosadila proti Havířovu, ale platná pro tým na 
doskoku 
Ebenhöhová K.(2003)  – velmi často limitována počtem osobních chyb, přestává hrát v obranných 
rotacích, kvalitní střelec ze střední a dlouhé vzdálenosti, dobrá na doskoku 
 
 
Slovanka Praha 
Pro Slovanku je typické využívání 1X1 a snaha o rychlý protiútok. Do toho je soupeři tak často 
nepouštěli. Většinu času totiž útočili do zónové obrany a pravidelně se prosazovala jen Brejchová, 
ostatním hráčkám jako by chyběla odvaha, nebo sebedůvěra. Ani o obranu se hráčky Slovanky 
nemohly opřít. Osobní obrana nebyla konzistentní a okénka soupeři nekompromisně trestali. 
Vzhledem k výsledkům v sezoně a faktu, že Slovanka měla nejstarší tým na MČR, dal se očekávat 
zkušenější výkon. Kromě odstupované osobní obrany, zónový presink 1-1-3 se zdvojením za půlící 
čarou s přechodem do zóny 2-3. 
Brejchová E. (2003) – ukázala svůj potenciál hlavně na útočné polovině. Hrála aktivně v útoku, nebojí 
se střelby z dlouhé vzdálenosti (za tři body 40% - 10/4). Zapracovat na správném rozhodnutí (hlavně 
při nájezdu často už připraveno co bude následovat. To také souvisí se zpevněním, často odpadává. 
Soustředit se víc na obranu 
Koucká N. (2003) asi nesplnila trenérova očekávání ve všech zápasech. Nedostatky v technice 
nahrazovala bojovností. Silná v útočném doskoku. 
Klapková N. (2005) –nadějná hráčka- atletické předpoklady 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
SPARTA PRAHA: 
Družstvo s jasně největším týmovým nasazením, hlad po vítězství z nich přímo čiší. V obraně je tým 
velmi aktivní. Většinou všech 5 hráček hraje na hranici faulů a soupeřky takový tlak (i na morálně 
volní vlastnosti) neustojí a přestávají se koncentrovat na svou hru. Týmová obrana v podobě rotací 
nefunguje úplně stoprocentně, ale je nahrazována bojovností. V některých částech utkání mizí 
obranný doskok a soupeřky dostávají druhé šance na zakončení. Nicméně co se týká nasazení, tak hra 
Sparty je blízko trendům moderního basketballu. Z hlediska útoku je hra stavěná na rychlém 
protiútoku a hře 1 na 1, kdy se všechny hráčky pohybují na všech pozicích. Minimálně hra zády ke 
koši. Nejlepší tým v průměru útočných doskoků a asistencí. K dvaadvaceti doskokům přidávali každý 
zápas 11 asistencí. Vzhledem k tomu, že tým Sparty neměl ani jednu hráčku ročníku 2003, máme se 
jistě na co těšit v příštím roce.  
Soukupová B. (2004) – dobrá obránkyně, hráčka se slušným přehledem na hřišti, která udělá spoustu 
„černé práce“. 
Vydrová L. (2004) – vyšší hráčka s velmi dobrá střelou ze střední vzdálenosti. Stále nutno pracovat na 
rychlejších nohou, jako jedna z mála hráček potvrdila svou výkonnost ve všech zápasech a 
zaslouženě získala ocenění all star turnaje. Velmi pohyblivá při uvolnění s míčem v území trestných 
hodů, schopná hrát na více pozicích. 
Šedová A. (2004) – aktivní výkon ve vymezeném území. Snaha o doskok na obou 
polovinách hřiště, silná v obraně, časté fauly pramenily z nekontrolovaného odhodlání získat míč. 
Najbrtová T. (2004) – jedna z prvních hráček nastupujících z lavičky, velké oživení útoku, obrana bez 
větších chyb, IČJ – kontrola míče při driblinku, výraznější pravá ruka, negativem je „overacting“ při 
útočných faulech 
Krausová V. (2005) – velká nervozita a z ní vycházející chyby, určitě hráčka, která by měla být 
lídrem zejména v kategorii U17, zlepšit přehled a finální přihrávku 
 
SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ 
Tým, který plní roli favorita a měl pod kontrolou celý turnaj. Tým má jasně stanovenou taktiku útoku i 
osobní obrany, kdy jsou hráčky velmi vyspělé v realizaci různých tipů obranných řešení clon bez míče i 
s míčem.  Základem hry je však celoplošná osobní obrana s tlakem na míče a po zisku míče rychlý 
přechod do útoku, tak jak je to běžné v evropských zemích, kde je basketbal populární. Lvice byly 
s průměrem 13 získaných míčů v průměru nejlepším týmem turnaje. Samozřejmostí je u hradecký lvic 
střelba za tři body od všech hráček. Tým se v útoku opírá o silné individuality na pozici rozehrávačky. 
Příští rok opory zůstávají. 
 
Leopoldová B. (2005) – dobře doskakující hráčka, určitě nadále pracovat na IČJ (technika střelby) a 
pivotmanské abecedě pod košem se výrazně neprosazuje a hraje i z perimetru, dobrá střelba 
z delších vzdáleností  
Velichová Ch. (2004)– v útoku jasně nejaktivnější hráčka, velmi rychlá v uvolnění s míčem, snaží se 
hru i tvořit, ale nemá dostatečnou podporu a spolupráci spoluhráček, umí jako jedna z mála 
rozehrávaček zakončit typem střely „floater“ (spíše u mužů) 
Brožová A. (2005) – splňuje roli lídra týmu, který na ni v útoku velmi spoléhá, bere zodpovědnost 
na sebe a právem je členkou All Star týmu, silná ve hře 1 na 1 směrem ke koši 
– zahrála pouze jedno utkání, zkušenosti z ŽBL tak plně nevyužila 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
USK PRAHA 
Jako jediný z týmů na MČR se snahou hrát do vnitřního prostoru, kde měly výškovou převahu. Využití 
high low. Spoléhali na postupný útok a útočné systémy. Obrana bez tlaku. Problém v řešení situace 
pick and roll. Časté přebírání bez agresivity. Snaha zesílit krytí vymezeného území. I jim se nedařilo 
prosadit proti zónovým obranám, jedním z důvodů byla nízká úspěšnost střelby za 3 body a špatná 
volba pozic. Hlavní opory nezastihlo MČR v nejlepší střelecké formě 
 
Žílová M. (2003) velmi dobrá technika, a i schopnost číst hru, chybí ovšem důraz a v obraně větší 
agresivita 
Špelinová S. (2003) hráčka s výbornými fyzickými předpoklady, spolehlivá v obraném doskoku, snaha 
o hru zády ke koši, patřila ve vymezeném území mezi nejlepší, co se snahy o získání pozice týká 
Zdeňková N. (2003) dobrá technika střelby, bohužel procento nebylo takové, v obraně nevytváří příliš 
velký tlak na soupeřovi rozehrávačky, svým pojetím spíše vhodná pro pozici 2 
Nekolná J. (2004) poctivá týmová hráčka, vždy 100 % nasazení na doskoku, neklidná v zakončení  
 
 
 
LEVHARTICE CHOMUTOV 
Premiérově na MČR, kde využili maximálně svůj potenciál. Velmi talentovaná Valentýna Kadlecová, 
doplněná o pár dalších hráček získala bronzovou medaili.  Z části i zásluhou zónové obrany 2-3, 
kterou ale v medailové utkání velmi zdařile střídali s obranou osobní. Chomutov byl možná 
v rozhodujících momentech mistrovství šťastnější, ale štěstí přeje připraveným a Chomutov připraven 
byl. Kdy ze tří zápasů měly levhartice herní výpadek jen proti Spartě.  
Ceralová L. (2003) určitě nezklamala představ trenérů zejména, snaží se využít svůj 
somatotyp proti slabším či menším pivotkám, dlouhodobé části nejlépe doskakující hráčka, nutno 
zapracovat na emocích ve smyslu 
chování k rozhodčím, technika střelby z delší vzdálenosti v obranné hře „ukrytá“ v zóně, ale na 
doskoku aktivní 
Kadlecová V. (2004) vyhlášená součástí all star týmu, nejlepší střelkyně MČR (68 bodů) dokázala 
uplatnit své zkušenosti, které v průběhu sezóny získala v ŽBL, hráčka s velkým potenciálem, 
basketbalově na svůj věk komplexní, dokáže hrát v dolním postavení (proti nižším hráčkám) i 
silná 1 na 1, navíc velmi slušná střelba z dlouhé vzdálenosti 
Hrubá J. (2004) – velmi aktivní v útoku, ale mnohdy neúspěšné zakončení technikou, kterou 
nemá natrénovanou, 100% nasazení 
Staňková J. (2004) – pracovitá, snaha o střelbu ze střední vzdálenosti, taktické chyby v obranných 
rotacích 
 
BK HAVÍŘOV 
Tým ze Slezska přijel v okleštěné sestavě, což bylo důvodem, že se často „schovával do zóny“. 
Z celého družstva vynikaly dvě hráčky. Všestranná Kubíčková a s energií hrající Válková. V některých 
momentech se k nim přidávaly i ostatní hráčky. Které pečlivě čekaly za trojkovým obloukem na svou 
pozici. Nejčastější kombinací byl pick and roll pro Kubíčkovou i opakovaně. Rozestavení 5–0, bez 
hráčky ve vnitřním prostoru. V obraně nedostatky v řešení a organizaci rotací. Velké odstupování. Po 
trestných hodech zónový presink 1-2-1-1.  
 
Válková L. (2005) – rychlostně vybavená hráčka, která svojí energii vkládá do nájezdu ke koši 
 
Kubíčková E. (2004) v útoku jasně nejaktivnější hráčka, velmi rychlá v uvolnění s míčem, snaží se 
hru i tvořit, ale nemá dostatečnou podporu a spolupráci spoluhráček, umí si i najít pozici pro útočný 
doskok či zisk i vzhledem k velkému vytížení obrana 1 na 1 občas nebyla 100% 
 



 
 
 
 
 
 
 
KARA TRUTNOV 
 
Celoplošná zónová obrana 1-2-2 velmi často s přechodem do zóny 2-3. Trenér vyzkoušel i 
kombinovanou obranu diamant plus jedna hráčka hrála osobně. Snaha o rychlý přechod do 
protiútoku. V osobní obraně si nebyl jistý. Jednoduše prohrával situace jedna na jedna. S čehož 
pramenily i časté osobní chyby a trestné hody pro soupeře. Kara nemá příliš výrazné individuality, a i 
přes nasazení bylo vidět, že hráčkám schází individuální dovednosti. Patřily k nejlepším, co se týká 
útočných doskoků, ale na straně druhé k nejčastěji ztrácejícím týmům turnaje. 
V útoku systémy založené na cloně bez míče a poté na cloně na hráčku s míčem.  
 
Vítová A. (2003) – dobrá střelkyně, lídr týmu v útočné fázi, lépe se cítí v pravé ruce 
 
 
 
 
 
 
 
 
HODNOCENÍ VÝKONU ROZHODČÍCH 
Vzhledem k očekávaným atakům fanoušků i realizačních týmů v rámci napětí zejména u 
sparťanských zápasů, se rozhodčí snažili mít vše pod kontrolou. Nutno ale říci, že ne všechna utkání 
se povedla na 100 %. Myslím, že je i nešťastnou volbou, aby rozhodčí pískali dva zápasy za sebou 
během jednoho dne, tři dny po sobě na tak významném turnaji. 
Detailnější hodnocení a zpětnou vazbu si jistě vyslechnou od svého supervizora, který byl přítomen 
po celou dobu turnaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
HODNOCENÍ ORGANIZACE TURNAJE, DOPORUČENÍ 
Organizace: 
Hradec Králové je již poněkolikáté pořadatelem MČR a je zvyklé na organizování velkých akcí, jako je 
final 4 či další turnaje. Je potřeba domácí pořadatele pochválit, protože pořádat dva turnaje 
Mistrovství republiky v jednom termínu je jistě náročná záležitost. Hala je doslova stánkem 
basketbalu v krásném prostředí u řeky Labe. Z hlediska organizace a zajištění stolku tedy proběhlo 
vše bez problémů. Ochota pořadatelů jistě přidali k bezproblémovému průběhu turnaje. 
Výbornou úroveň měla také propagace a online informace. Posezení trenérů s možností výměny 
zkušeností bylo pak příjemným bonusem navíc.  
 
Doporučení – pro trenéry a hráčky: 
1. Po všech utkáních se hráčky minimálně protahují a okamžitě odcházejí do sprch či na 
tribunu (výjimky byly, ale velmi krátce). Časový prostor mezi utkáními či 
využití 2. tělocvičny (jiného prostoru) by jim to dovolovalo. 
2. 1X1 – z hlediska obrany nízká úspěšnost v zastavování uvolnění hráčky s míčem, 
v tréninku zdůraznit maximální nasazení v této činnosti se snahou získat míč. 
- z hlediska útoku více využívat hry 1X1, velké procento hráček již čeká na clonu 
jako první variantu svého útoku, ačkoliv jsou protihráčky třeba stejně velké. 
3. Hra svázaná systémy. Improvizace či „read and react“ je velmi sporadická, ačkoliv jako 
průprava pro dospělou kategorii jsou systémy nezbytné. 
4. Apel na individuální práci s pivotmankami, detailní „footwork“. Klasické uvolnění, 
pivota s míčem, bylo zastoupeno ve velmi malé míře. 
5. Velký tlak a velká očekávání byla kladena na hráčky – opory, u nichž si ale musíme 
uvědomit, že věkově byly často mladší. Většina z nich nebyla schopna 
potvrdit svou výkonost ve všech zápasech. 
6. Větší důraz na odstavování všech hráček po střelbě, ať už v osobní nebo zónové 
obraně. 
 7. Tato kategorie má několik hráček, které již nastupují a také trénují s týmy ŽBL, což jim 
pro sbírání herních zkušeností jistě pomůže, ale není možné zapomínat na jejich 
individuální činnosti a nadále je pilovat! 
8.Je stále třeba dbát na „výchovu“ svých fanoušků a snažit se podpořit jejich pozitivní 
přístup a radost z výkonů hráček a z dobrého basketbalu. Samozřejmostí je vzor trenéra! 
 

 
CELKOVÉ HODNOCENÍ 
 

Z ročníku 2003 se na turnaji neobjevilo příliš mnoho hráček, což nepochybně svědčí o nepříliš 
silném 
ročníku. V all star týmu byla jen jediná hráčka tohoto ročníku. Proto příští rok asi uvidíme 
velmi podobné sestavy v mnoha týmech. 
Nový systém turnaje, který nahradil model finální čtveřice, se odehrál po dlouhé tříleté pauze 
způsobené pandemií nemoci Covid 19, byl velmi zajímavý. Velice náročný na organizaci, ale 
za to bylo k vidění osm nejlepších týmů v kategorii U19 a každý měl šanci na úspěch. Tento 
systém využil k zisku bronzové medaile Chomutov po dlouhodobé části až sedmý tým 
tabulky. Bylo by dobré zjistit reakce u všech týmů, zda se i mezi ostatními týmy systém setkal 
s oblibou. Atmosféra měla určitě své kouzlo a je jasným vyvrcholením soutěže. Všemu přidalo 
i pořádání stejného turnaje kategorie U 15 ve stejném termínu a městě. Což mělo za 
následek návštěvy mladších klubových zástupkyň na utkáních zkušenějších U19 a jejich 
podporu. 
Medailistům patří velká gratulace a poraženým přejeme hodně sil v tréninku. 
Všechna družstva disponují nadějnými hráčkami, a tak je pojďme podpořit v adekvátním 
rozvoji nejen v individuálních činnostech, ale hlavně v přístupu ke hře, kterou hrají a které 
věnují tolik času, aby je to nepřestávalo bavit a mohli jsme je využívat a vidět jejich potenciál 
i na dalších úrovních. 


