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Hala Rosnička - Horákova 7, Brno 



 
SŠMH Handicap BRNO    SBŠ OSTRAVA 
        

5 Stoupalová N.  98   6 Moučková T.  99 
6 Tomancová B.  99   7 Smutná A.  99 
7 Peštálová B.  98   8  Miklíková N.  00 
8 Brabencová K.  99   9 Duchovná D.  98 
9 Číhalová K.  98   10 Rašková N.  99 
10 Švagerová S.  00   11 Pavlicová A.  98 
11 Gašicová H.  98   15 Kopecká A.  00 
12 Navrátilová K.  00   16 Muntágová S.  99 
13 Hošková L.  98   18 Milotová D.  98 
14 Szcotková K.  99   20 Frgálová K.  00 
15 Neubauerová A. 98   21 Kubíčková A.  99 
16 Krumpholcová S .     99   98 Thiebergerová P. 98 
18 Galíčková K.   00     
19 Havlíková T.  00   
         
         
Trenér: Richard Fousek    Trenér: Tibor Jány       
Asistent: Tomáš Vencúrik    Asistent: Ladislav Pavlát 
 

 

USK PRAHA     BA SPARTA PRAHA  
 

4  Bubeníková M. 01   4 Kolegarová H.  01 
5 Kučová M.  00   10 Jindrová B.  00 
6 Liová P.  01   12 Halátková T.  01 
7 Havlová B.  00   13 Bajgarová B.  99  
8 Voráčková V.  99   14 Misíková E.  99  
9 Matiášková V.  00   15 Rosecká A.  00 
13 Vorlová B.  00    18 Pitrová M.  00 
14 Merhautová A. 01   19 Štelbacká K.  99 
15 Krejzová M.  98   21 Slanařová R.  00  
16 Ulrichová A.  98   22 Vighová K.  99  
19 Kuželová L.  99   44 Reisingerová J. 98 
    00    Votrubová A.  99 
  
 
 
Trenérka: Jana Klečková    Trenér: Ondřej Zajíček 
Asistentka: Eva Blažková                            Asistent:           
   
    
 
 
 



VÝSLEDKY: 
Semifinále: 
SŠMH Handicap Brno : BA Sparta Praha 74 : 41  (18:5, 42:21, 59:31) 
USK Praha : SBŠ Ostrava   65 : 75 pp  (10: 8, 25:15, 38:37 61:61) 
O 3. místo: 
BA Sparta Praha : USK Praha   92 : 89 pp  (28:17, 43:33, 68:57 79:79) 
Finále: 
SŠMH Handicap Brno : SBŠ Ostrava  72 : 56  (26:10, 45:25, 56:44) 
 

KONEČNÉ POŘADÍ: 
1. SŠMH Handicap Brno 
2. SBŠ Ostrava  
3. BA Sparta Praha   
4. USK Praha  

 

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ: 
All Stars: Stoupalová Natálie – SŠMH Brno 
  Neubauerová Adéla – SŠMH Brno 
  Reisingerová Julia – BA Sparta Praha 
  Krejzová Michaela – USK Praha 
  Smutná Adéla – SBŠ Ostrava 
MVP:  Krejzová Michaela – USK Praha 
Nejlepší střelkyně:  Krejzová Michaela – USK Praha 
 

MČR 
U19 

min 2B % 3B % TH % DO DÚ DC M+ M- F+ F- AS Val 

Brno 80 93/41 44 39/14 36 31/24 77 78 37 115 10 42 35 42 31 169 

Ostrava 85 100/37 37 41/7 17 44/36 82 50 37 87 27 38 43 46 20 119 

Sparta 85 104/36 35 50/11 22 60/28 47 58 34 92 22 26 50 42 28 118 

USK 90 110/37 34 36/11 31 61/47 77 70 39 109 15 49 52 51 28 146 

Celkem 340 407/151 37 166/43 26 196/135 69 256 147 403 74 155 180 181 107 554 

Pozn. Na statistiky je potřeba se dívat s ohledem na celkově odehrané minuty. 

 

INFORMACE: 
Podrobné statistiky: www.cbf.cz 
Informace a články:  
http://www.hrajemeotitul.cz/ 
https://www.facebook.com/ssmhbrno/ 
Klubové články: 
http://www.sbsostrava.cz/aktuality/juniorky-sbs-ostrava-dosahly-historickeho-uspechu.html 
https://www.facebook.com/basparta/ 

 
 
 
 
 

http://www.cbf.cz/
https://www.facebook.com/basparta/


SEMIFINÁLE 1: 
 
SŠMH Handicap Brno : BA Sparta Praha  74 : 41  (18:5, 42:21, 59:31) 
Fauly: 19/17 
SŠMH – Krumpholcová 13,Neubauerová 12,  Tomancová 10, Stoupalová, Brabencová 9, 
Gašicová 6, Navrátilová, Hošková 4, Číhalová 3, Galíčková, Peštálová 2  
TH: 16/12 – 75% 
Sparta – Rosecká 11, Reisingerová 9, Jindrová 8, Halátková 5, Slanařová 4,  Bajgarová, 
Kolegarová 2 
TH: 16/7 – 44% 
 
První semifinále bylo velmi očekávaným soubojem dvou velkých rivalů. Poslední 2 roky jejich 
souboje na MČR vyznívaly lépe pro Spartu, tudíž získat její skalp bylo určitě velkou motivací 
pro trenéra Fouska. Tým převážně mladších dorostenek s pouze jednou hráčkou ročníku 98 
nastupuje proti dominujícímu SŠMH. Nervozita byla znát na obou stranách. Sparta dává svůj 
1. koš ze hry až ve 4. minutě. První koš za 3 body padl hned v úvodu utkání z rukou velmi dobře 
dirigující Neubauerové. Obrana papírově nejsilnější pivotmanky mistrovství Reisingerové 
padla na Barboru Tomancovou, která s ní sváděla nelehké souboje pod košem a spolu 
s výpomocemi od spoluhráček nutno říci, že velmi úspěšně. Spartě se nedařilo dostat míč do 
vnitřního prostoru. Naopak SŠMH těžilo z velmi jednoduchých nájezdů a vyhození dle obrany. 
Nepřesná střelba (i z TH), jasně prohraný doskok, fauly klíčové hráčky, nevýhoda domácího 
prostředí, apod. to vše byly ovlivňující faktory, které Spartu již od prvních minut postavily do 
role prohrávajících.  
 

 
SEMIFINÁLE 2: 
 
USK Praha : SBŠ Ostrava   65 : 75 pp  (10: 8, 25:15, 38:37 61:61) 
Fauly: 20/27 
USK Praha – Krejzová 23, Voráčková 12, Ulrichová 10, Kůželová 7, Kučová 6, Merhautová 4, 
Liová 3 
TH: 31/23 – 74% 
Ostrava – Smutná 26, Kubíčková 18, Kopecká 13, Miklíková 8, Frgalová 4, Muntágová 3, 
Rašková 2, Pavlicová 1  
TH: 19/16 – 84% 
 
Druhé utkání MČR mezi pražským USK a Ostravou bylo mnohem napínavějším zážitkem pro 
všechny přítomné. Opět je znatelná nervozita počátku utkání, kdy po 4 minutách stav 2-2 není 
důkazem dobrých obran. Na obou stranách je velké množství ztrát (1. čtvrtina USK 7 – SBŠ 9). 
USK se jasně snaží zkomplikovat hru rozehrávačkám Ostravy po celou dobu utkání, kdy Liová 
a Kučová svým tlakem přichystaly nelehké chvíle zejména po zranění hrající Raškové. Ostrava 
se nemohla dostat do zakončení. Ostravská Milotová je „nasazena“ na již euroligovou hráčku 
Voráčkovou, od které se v tomto utkání čekal výraznější výkon, avšak statistiky, které ovládla 
zejména na doskoku, ukazují, jak platnou hráčkou je, i když se jí 100% nedaří. USK je mírně 
vpředu a k tomu mu dopomáhá bojovnost, ke které velí kapitánka Krejzová, i vyšší střelecká 
četnost s jasně dominujícím útočným doskokem. Poločas 25:15. 



Začátek poločasu je velmi podobný 1. části. Ostrava se útočně dostává zejména do 
postupného útoku - systémy nebo hraje pouze jedna hráčka s míčem. Pokud se jí však daří 
dostat míč do vnitřního prostoru, většinou „trestá“. Změny obran (zóna se zdvojováním), také 
rychlé 4 fauly Voráčkové napomohly téměř k vyrovnanému stavu 38:37 po úspěšné tříbodové 
střele Miklíkové po 3. čtvrtině, kdy jsme ještě netušily, že tato hráčka promění ještě jeden svůj 
tříbodový pokus v závěru základní hrací doby a tím vyrovná utkání, které bylo ještě 2 minuty 
před koncem spíše v rukou USK nejen díky velmi dobře hrající Krejzové. Avšak vyfaulování 2. 
nejaktivnější hráčky USK Voráčkové, neproměněné TH Liové, neplnění taktických pokynů 
v obraně, atd. přispěly Ostravě k vyrovnání, ačkoliv poslední střela padla po velmi sporně 
neodpískaných krocích. Do prodloužení nastupuje i Ostrava bez vyfaulovaných Kopecké a 
Raškové a je velmi pozitivní, že méně zkušená Frgalová byla schopna oddirigovat takto 
napínavé prodloužení, ve kterém Smutná vsítila 7 bodů, Kubíčková pokračovala ve slušném 
výkonu, ačkoliv se také vyfaulovala, USK již nedalo body ze hry a Ostrava vyhrála nastavenou 
pětiminutovku 14:4 a zajistila si tak účast ve finále MČR. 
 
 

O 3. MÍSTO: 
 
BA Sparta Praha : USK Praha   92 : 89 pp  (28:17, 43:33, 68:57 79:79) 
Fauly: 25/31 
Sparta – Reisingerová 39, Jindrová 15, Rosecká 9, Halátková 8, Kolegarová 7, Slanařová, 
Misíková 6, Bajgarová 2 
TH: 44/21 – 48% 
USK – Krejzová 25, Kučová 19, Voráčková 16, Merhautová 12, Ulrichová 7, Kůželová 4, 
Bubeníková, Liová, Vorlová 2  
TH: 30/24 – 80% 
 
Nástup do utkání o 3. místo je jasně v režii Sparťanek. Reisingerová je vidět od prvních minut, 
ačkoliv nutno podotknout, že oproti SŠMH nemá proti sobě žádnou typickou pivotmanku a o 
její obranu se tak dělí Voráčková s Krejzovou. Naopak Reisingerová brání Krejzovou a při svém 
typickém předskoku při obraně clony na míč zůstává Krejzová volná na střelu, čehož USK plně 
využívá. Zkouší i zónovou obranu. Sparta však tlačí na rozehrávačky, proměňuje 6 tříbodových 
pokusů a výsledek poločasu 46:33 vypadá na jasné utkání. Avšak USK stále drží krok i díky 
úspěšným střelám z dálky, aktivita Krejzové, Voráčkové, ale i Kuželové či Kučové snižuje 
náskok, Spartě chybí aktivní Jindrová se 4 fauly. Na konci základní hrací doby jsou vyfaulovány 
téměř všechny klíčové hráčky na obou stranách. Pevné nervy hráček u střelby trestných hodů 
poslaly USK do prodloužení. V něm pak byly dvě stěžejní hráčky USK vyfaulované (Voráčková, 
Krejzová, Kůželová). Na straně Sparty na sebe vzala aktivitu hlavně Rosecká a Halátková 
s mnoha zkušenostmi ze základní části extraligy U19 (5 osobních chyb: Kolegarová, 
Reisingerová, Jindrová)  a dovedly tak Spartu na 3. místo na MČR 2017. 
 

FINÁLE: 
SŠMH Handicap Brno : SBŠ Ostrava  72 : 56  (26:10, 45:25, 56:44) 
Fauly: 23/19 
SŠMH – Stoupalová 15, Gašicová 14, Neubauerová 12, Brabencová 11, Hošková 8, 
Krumpholcová 5, Galíčková 4, Peštálová 2, Tomancová 1  
TH: 15/10 – 67% 



Ostrava – Kubíčková 17, Smutná 13, Kopecká 8, Miklíková 7, Rašková, Pavlicová 4, Duchovná 
2, Moučková 1 
TH: 25/20 – 80% 
 
Finálové utkání juniorské kategorie mezi moravskými kluby SŠMH Brno a SBŠ Ostrava bylo od 
počátku zejména velmi slušně hrající Neubauerové a Stoupalové v rukou Brna. V ostravském 
dresu byla útočně vidět zejména Kubíčková, která nepřestávala bojovat a snažila se strhnout 
spoluhráčky k důraznější hře. SŠMH dominuje zejména na doskoku a naopak Ostrava se velmi 
trápí střelecky a nedokáže si vytvořit jednoduché pozice. Oporám z předchozího dne (Smutná, 
Miklíková) se tolik nedaří. Finále vzhledem k jasnému průběhu nemá již takovou jiskru jako 
předchozí duel o 3. místo, avšak týmům nelze upřít obrovskou snahu a energii, kterou do 
výkonů vkládaly.  

 
 
CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV A HRÁČEK KE SLEDOVÁNÍ 
 
Hodnocení hráček je v rámci tohoto dokumentu jen rámcové na základě výkonu v utkáních 
MČR.  
U vybraných hráček s největším vytížením jsme zpracovali statistické údaje pro srovnání 
jednotlivých basketbalistek (na konci této kapitoly). 
U všech hráček reprezentačních výběrů a sportovních center zavádíme kartu hráčky, ve které 
budou detailnější informace zohledňující všechny aspekty výkonu hráčky (technické, taktické, 
mentální i kondiční) a budou sdílené s klubovými trenéry daných hráček. 
V některých hodnoceních se budu opakovat, jelikož se jedná o tytéž hráčky jako v předchozích 
letech a případně zmíním zlepšení či zhoršení oproti předchozímu hodnocení. 
 
 

SŠMH Handicap BRNO 
Pořádající družstvo je stejně jako v předchozích letech vedeno trenérem 
Fouskem, tudíž jeho charakteristika nebude příliš odlišná.  

Snaha o rychlý protiútok, velmi jasně určená přechodová fáze, neustálý tlak v osobní obraně 
se zvládnutou rotací hráček a v neposlední řadě výborná aktivita na doskoku (na celém MČR 
nejvíce doskoků zejména na obranné polovině, i přesto, že mělo Brno odehráno nejméně 
minut) – to jsou atributy, kterými se Brňanky i zde prezentovaly. K tomu se přidala 
nejúspěšnější střelba podpořená domácím prostředím. 
V podkošových soubojích jistě postrádaly zraněnou Vitulovou. S otazníkem bylo řízení hry 
v sezóně nepříliš výraznou Neubauerovou, která se však na MČR ukázala opět ve velmi dobré 
formě v obou utkáních.  
Opět se musím pozastavit nad faktem, že v týmu je většina hráček procházejících 
reprezentačními výběry, některé nastupují i v ŽBL a nutno říci, že se od nich mohl očekávat 
ještě výraznější výkon a věřím, že pokud se jim nepodařilo ho načasovat na MČR, vyjde jim to 
v nadcházející přípravě s reprezentacemi.  
 
Stoupalová N. – letošní sezónu hodně minut v ŽBL=>větší očekávání, odehrála standard  
v obou utkáních, zejména začátek finále byla velmi aktivní ve hře na koš. Přetrvávají 
nedostatky v obranném odstavování, ačkoliv statisticky má slušná čísla, dle záznamu je vidět 



ale velmi časté otočení zády k hráčce a pohyb ke koši – bez boxoutu). Technika herních činností 
jednotlivce (dále jen HČJ) a práce nohou (pivotmanský pohyb) je potřeba neustále pilovat. 
Tomancová B. – v obranné fázi výborně ubránila v semifinále nejzkušenější pivotmanku MČR. 
HČJ má zvládnuté, ale je potřeba do nich dostat rychlost a dynamiku a tudíž je mít možnost i 
přenášet do utkání. Mentálně na MČR naprosto bez problémů oproti předchozím rokům 
(utkáním). 
Brabencová K. – má chuť útočit, což se musí podporovat, ale je potřeba odhadnout, kdy je to 
na úkor týmového úspěchu, měla snahu se prosadit 1x1, ale ne vždy zhodnotila správně situaci 
po odstoupení obrany. Velmi slušná ve čtení pick and roll, zejména ve variantě následného 
ataku koše. 
Hošková L. – jistota na obranné polovině, útočně méně výrazná oproti předchozím rokům, 
nedělá zbytečné chyby, nutnost zvýšit variabilitu zakončování. 
Neubauerová A. – na MČR jednou z nejlepších  hráček a zcela zaslouženě rozehrávačkou v All 
Stars. Dokázala hru zrychlit, zpomalit, nabourávat obranu nájezdy a shozy, zároveň i 
zakončovala z delší vzdálenosti. Velmi slušný výkon. 
Galíčková K. – její silná stránka - zakončování ze střední vzdálenosti – byla málo využita, 
omezujícím faktorem je výška, rychlost. 
Další hráčky ke sledování: Szcotková, Havlíková, Navrátilová (hodnocena v U17), 
Krumpholcová, Gašicová 
 

 
USK PRAHA 
Letošní sestava USK byla opět oslabena o klíčové hráčky ze základní sestavy 
(Šípová, Žílová), což byl velmi znatelný faktor nejen v řízení hry. Velká část týmu 

byly hráčky věkem mladší dorostenky. Jasným lídrem na obou polovinách byla Krejzová, k ní 
se přidala Voráčková s jejím typicky aktivním doskokem. USK nemělo na šampionátu 
v podstatě žádnou typickou pivotmanku dané kategorie. Nutno však pochválit celý tým za 
neustálou snahu o zvrat obou prodlužovaných utkání. Hráčky zvládly obranný tlak na 
rozehrávačky zejména v prvním semifinále (Kučová, Liová), avšak na útočné polovině zejména 
chyby v rozehrávce způsobily velké množství ztrát. K úspěšným zakončením docházelo více 
z postupného útoku, než rychlého protiútoku. V obraně USK sahalo primárně po osobním 
krytí, ale zkusilo využít i zónu 2-3. Clony řešilo velmi často přebíráním. K efektivnímu využití 
„pick and pop“ (clona s uvolněním clonícího hráče do střelby ze střední či dlouhé vzdálenosti) 
docházelo zejména v kombinacích s Krejzovou. Plnění taktických pokynů v prvním prodloužení 
asi stálo USK vítězství, i to je faktor, který si hráčky musí uvědomit a maximálně se z něj poučit. 
 
Krejzová M. – opět nejlepší střelkyně MČR, zároveň MVP a opět dokázala zúročit své přednosti 
v pravý okamžik vyvrcholení sezóny. I ve fázích, kdy se jí nedařilo střelecky, byla obrovsky 
platnou hráčkou, kdy strhávala tým k maximálnímu úsilí. Chovala se jako opravdový lídr – 
kapitánka družstva. Zlepšení bylo znatelné zejména v bojovnosti a doskakování (výborné 
boxouty). Určité nedostatky přetrvávají v obraně 1x1 a v zahájení úniku (kroky). 
Voráčková V. – bezpochyby hráčka s velkým potenciálem, avšak na tomto turnaji nebyla 
v nejlepší formě. Přesto byla velmi platná zejména při získávání míčů po střelbě – nejlépe 
doskakující  hráčka, má přirozený cit na načasování doskoku. Stejně jako Krejzová musela hrát 
i na pozici pivotmanky. Při střelbě dochází k určitému záklonu a tím k narušení plynulosti 
pohybu. Pozor na obranu na slabé straně – neotáčet se zády, mít hráčku pod kontrolou. 
V obraně 1x1 nespoléhat pouze na blokování, ale snažit se ubránit hráčku čelem na nohách. 



Přihrávky z výskoku nebudou vycházet proti silnějším soupeřkám, zvýšit variabilitu přihrávek 
by bylo vhodné.  
Merhautová A. – hráčka, jejíž rychlost prvního kroku je velmi vysoká. Je potřeba zapracovat 
na technice provedení činností s míčem. Zároveň je nutné korigovat držení těla, které může 
souviset s určitými technickými nedostatky (např. střelba). 
Další hráčky ke sledování: Vorlová, Kučová 
 
 

SPARTA PRAHA 
Po velmi náročném a vyrovnaném play off s Hradcem Králové, které vyhrála Sparta 
3:2, se zaslouženě účastní dalšího MČR. Letos je spolu s USK nejmladším 
zúčastněným týmem s pouze jednou hráčkou ročníku 98.  

Opět se budu opakovat, když napíši, že hra Sparty je jasně stavěna na obranném tlaku zejména 
hráček z perimetru (Rosecká, Misíková), jako jeden z mála týmů využívá při clonění předskok. 
V osobní obraně je snaha bránit každá svou hráčku i při clonách.  
X faktorem byl výkon Julie Reisingerové, která odehrála jedno utkání velmi aktivně a úspěšně, 
ale klíčové semifinále se jí nevydařilo. Basketbal je ale o celém týmu a pokud se nevyužijí silné 
stránky jednotlivých hráček, pak to ani nemůže být pozitivní, např. přihrávka do vnitřního 
prostoru. Sparťanky jsou řízeny zkušeným trenérem Zajíčkem, který má jasně stanovené 
systémy. V nich dokáží využívat zvládnutý spacing, posun míče a obranu nabourávají při hře 
1x1. Opět platí, že je potřeba zapracovat na úspěšnosti střelby trestných hodů, která tentokrát 
nepřesáhla ani 50%. 
Hráčkami, které by měly být do budoucna oporami nejen na klubové úrovni jsou Jindrová, 
Rosecká a Halátková, od kterých se očekává výrazný výkon zejména na MČR kadetek. 
 
Reisingerová J. – zcela jistě somatotyp, který je v našem basketbalovém světě postrádaným, 
avšak jeho využití není 100%. Jakmile má Julie slabšího obránce, je schopna hrát 1x1 z dolního 
postavení i z nájezdu od 3 bodového oblouku, střílet z dlouhé i střední vzdálenosti, takže tyto 
činnosti umí. Stabilita v útočných činnostech je nedostatečná, ačkoliv hráčka je silově slušně 
vybavená. Vyrovnaná mentální stránka hráčky je základem úspěchu, u Julie je jeden den výkon 
„bez šťávy a energie“ a druhý den naprosto koncentrovaný, efektivní a energický. Je naprostou 
nutností, aby začala trénovat se stejně stavěnými a dobrými hráčkami, aby se měla šanci lepšit 
a byla schopna konkurovat i v těžších podmínkách. 
Jindrová B. – zde by mohlo být naprosto shodné hodnocení z loňského roku: „v útočné fázi 
ukazuje svůj potenciál ve hře 1x1. V obranné fázi není 100% nasazení, což ji velmi limituje, 
protože když zabere v této činnosti, je schopná ubránit a pokud by to dělala po celou dobu 
svého představení na palubovce, byla by výbornou komplexní hráčkou“. Avšak dovolím si 
přidat poznámku, že je znatelná herní zkušenost, kterou nabrala ve vyšší kategorii i 
reprezentaci a vše výše zmíněné se lepší, ale není to 100%. Je potřeba ještě zapracovat na 
zhodnocení hry v utkání – nenarušit tempo či úspěšnou plynulost přemírou individuálních akcí 
a snažit se v případě, že se nedaří, využít spoluhráčky a vytvořit případně pozici pro ně. 
Věnovat se regeneraci a kompenzaci by u této hráčky mělo být samozřejmostí s ohledem na 
zátěž i zranění, která v sezóně měla. 
Rosecká A. – stejně jako Jindrová má za sebou sezónu v reprezentaci i ve starší kategorii 
juniorek a její herní vyzrálost se velmi posunula zejména v útočné fázi (střelba, extra pass, 
nájezdy, čtení hry). Je znatelné vyšší sebevědomí (pozitivní) a na obou polovinách je velmi 
platnou hráčkou. Korekce techniky běhu (vybočení chodidla) je potřeba s ohledem na prevenci 



a cíleně cvičit i hluboký stabilizační systém (někdy výrazný předklon v činnostech). Kompenzaci 
zátěže zde opět musím zmínit jako základní faktor pro budoucí úspěšné působení. 
Halátková T. – tento rok velmi vyrostla a z pozice rozehrávačky může být do budoucna velmi 
platnou hráčkou. Přednostmi jsou určitě střelba z delší vzdálenosti, cit pro hru, ale veškeré 
činnosti by bylo potřeba snížit a zestabilizovat postoj. Přihrávky mají velmi často výbornou 
myšlenku, stálo by za to jejich techniku a také variabilitu zvýšit. Využití přirozeného talentu je 
nutné podpořit maximálním přístupem i v tréninkovém procesu, jelikož v utkání tam je. 
Kolegarová H. – více u MČR U17. Určitě hráčka ke sledování. Má cit pro vypichování přihrávek. 
 
 

SBŠ OSTRAVA 
Ostravský celek nebyl překvapivým účastníkem MČR, jelikož již v loňském roce 
kostra týmu hráček z Havířova byla na MČR kadetek. Opírá se o reprezentantky 

Smutnou, Kubíčkovou, Raškovou či Miklíkovou a Kopeckou. 
V útoku byla hra plně řízena zejména systémy, avšak tlak na rozehrávačky velmi často vyvedl 
tým z míry a narušil tak kontinuitu hry. Útočně se tým nedostával do lehkých pozic, ale vždy 
s přibývajícím časem v utkání našel svůj rytmus a také hráčky, o které se půjde v daný moment 
opřít.  
Osobní obrana byla základem, ale tým byl schopný použít i zónu 2-3 (1-1-3) s celoplošným 
tlakem na rozehru a zdvojováním u postranní čáry. Většinou tato změna přinesla úspěch a i 
díky tomu bylo SBŠ týmem s největším počtem zisků. Z dalších statistických ukazatelů stojí za 
zmínku 82% úspěšnosti střel z čáry trestného hodu. Oproti tomu střelba z dlouhé vzdálenosti 
(průměr) a obranný doskok byli nejhoršími na MČR, i když právě dalekonosné střely pomohly 
týmu do finále. 
Dovolím si také pochválit ostravské fanoušky, kteří byli opravdu 6. hráčkou a výrazně pomáhali 
svému týmu v pozitivních výkonech. Patří jim nejen díky, ale i uznání za fair play a podporu 
všech vyhlašovaných týmů i jednotlivců při závěrečném ceremoniálu. 
 
Smutná A. – semifinále odehrála jako lídr a rozhodující hráčka důležitých utkání, ve finále se jí 
již nedařilo. Určitě má přednosti ve střelbě z dálky, ačkoliv procentuálně na tomto MČR 
zaostávala za svými možnostmi, ve střelbě TH jí patří velká pochvala - 17/16! Její somatotyp je 
využitelný na všechny posty. Určité nedostatky jsou v obranné fázi. V útoku je potřeba více 
sledovat všechny aspekty hry, př. Pokud mne brání klíčová hráčka soupeře se 4 fauly, není 
možné ji ani jednou neatakovat. 
Rašková N. – po zranění kotníku a viróze ji nezastihlo MČR v ideální formě. Musela se prát 
s tlakem po celém hřišti, což pro její rozvoj je naprosto v pořádku a bylo by potřeba s tím 
nadále pracovat, jelikož míč ani rozhodování nebylo v té chvíli pod kontrolou. Pozor na 
předržování míče, snažit se o maximální vnímání a čtení hry – získané výhody okamžitě 
využívat. Naprostou nutností je u této hráčky nutná regenerace po náročné sezóně a také 
cílená kompenzace v rámci prevence v průběhu celého roku. 
Miklíková N. – určitě hráčka, která neustále rozvíjí svůj potenciál a nabírá zkušenosti ve 
starších kategoriích. Byla klíčovým faktorem v důležitých fázích utkání. Zapracovat by měla ale 
na obraně na slabé straně, kdy momentálně není ve správném postavení ani postoji a následné 
výpomoci řeší zejména použitím paží.  
Kopecká A. – mladá hráčka, která má potenciál a budoucnost ještě před  sebou. Na MČR 
nebyla tak výrazná, je otázkou, zda to bylo způsobeno velkou zátěží v sezóně, ve které 
nastupovala v soutěži EXL U17, U19 a žen. V semifinále byla platnou hráčkou při doskakování 



i úspěšné střelbě. Neustálá práce na detailech techniky HČJ je naprostou samozřejmostí, 
stejně tak by to mělo být i z hlediska kompenzace.  
Kubíčková A. – na MČR nejstabilnější hráčkou Ostravy, z mého pohledu na úrovni zařazení do 
All Stars. Velká aktivita na doskoku a úspěšnost střelby z pole i z TH byly jasnými ukazateli 
pozitivního podílu na hře svého týmu. Opět zde zmíním hluboký stabilizační systém a 
posturální stereotypy, které by měli být v rámci prevence pilovány. Určitě jsou rezervy v práci 
s míčem, na kterých se dá pracovat. 
 
Souhrnná statistika 29 hráček s největším časovým vytížením. 
 

Jméno Min 2B % 3B % TH % ∑ DO DÚ DC M- M+ F+ F- A Val 

Krejzová 84 32/10 31 15/6 40 12/10 83 48 15 4 19 4 5 9 7 5 40 

Kubíčková 76 23/12 52 1/1 100 8/8 100 35 8 10 18 1 6 9 7 2 41 

Smutná 75 25/10 40 18/1 6 17/16 94 39 8 1 9 6 7 12 3 0 23 

Voráčková 72 24/9 38 2/0 0 12/8 67 26 27 11 38 2 13 12 10 14 48 

Rosecká 68 15/3 20 8/3 38 8/5 63 20 7 6 13 0 5 11 2 5 22 

Ulrichová 64 10/4 40 8/2 25 4/3 75 17 3 2 5 0 6 4 4 3 6 

Reisingerová 62 24/15 63 13/2 15 21/12 57 48 13 7 20 4 5 16 9 1 46 

Halátková 62 6/2 33 9/2 22 5/3 60 13 8 4 12 3 3 3 6 4 13 

Kůželová 62 13/4 31 1/0 0 4/3 75 11 6 2 8 1 2 3 6 1 5 

Kučová 59 8/3 38 4/3 75 10/10 100 25 1 2 3 2 4 12 6 1 27 

Jindrová 56 27/8 30 12/2 17 2/1 50 23 8 0 8 3 5 6 7 4 2 

Kopecká 56 19/6 32 3/1 33 7/6 86 21 8 7 15 8 4 6 10 3 23 

Misíková 56 6/0 0 6/1 17 4/3 75 6 4 2 6 6 0 3 5 5 9 

Miklíková 54 9/3 33 7/3 43 0 0 15 4 1 5 1 2 1 9 1 2 

Stoupalová 51 17/8 47 3/2 67 5/2 40 24 12 8 20 2 6 5 5 5 32 

Merhautová 50 13/4 31 3/0 0 8/8 100 16 4 3 7 2 5 4 7 2 7 

Neubauerová 48 10/6 60 6/2 33 7/6 86 24 5 2 7 0 5 7 4 6 26 

Frgalová 44 3/2 67 0 0 0 0 4 1 1 2 3 4 1 1 3 7 

Brabencová 43 12/7 58 1/1 100 4/3 75 20 15 6 21 4 7 5 5 3 35 

Rašková 43 9/3 33 3/0 0 2/0 0 6 4 3 7 3 6 4 7 6 2 

Hošková 41 14/6 43 3/0 0 0 0 12 4 4 8 0 2 3 1 3 12 

Gašicová 39 6/3 50 8/4 50 3/2 67 20 0 0 0 2 2 2 7 5 12 

Tomancová 36 8/4 50 3/0 0 6/3 50 11 12 4 16 0 1 3 1 4 22 

Slanařová 36 11/4 36 0 0 18/2 11 10 6 6 12 0 1 10 3 4 9 

Krumpholcová 35 4/2 50 6/4 67 2/2 100 18 5 0 5 0 7 4 5 0 11 

Kolegarová 35 6/3 50 1/1 100 0 0 9 6 3 9 3 3 0 8 4 11 

Milotová 34 5/0 0 2/0 0 0 0 0 4 0 4 0 1 4 3 2 -1 

Szotková 30 4/0 0 2/0 0 0 0 0 2 1 3 1 7 2 3 2 -8 

Galíčková 29 5/3 60 1/0 0 0 0 6 9 3 12 0 0 1 3 0 13 

 
 
 

 
 
 



HODNOCENÍ VÝKONU ROZHODČÍCH 

Rozhodčí na tomto šampionátu byli velmi zkušení, avšak v jejich výkonech jsme mohli 
zaznamenat určité výkyvy. Mně nepřísluší hodnotit jejich odvedenou práci, to ať učiní jim 
nadřízení. Zavedení Respect Meetingu z mého pohledu bylo jasným pozitivním přínosem. 
Setkání kapitánek, trenérů a rozhodčích před utkáním navodilo komunikaci a stanovilo určitou 
snahu o rozhodování v duchu, který rozhodčí sami popsali. Podání rukou pak mělo navodit 
respekt mezi všemi zúčastněnými stranami. 
 

HODNOCENÍ ORGANIZACE TURNAJE, DOPORUČENÍ 
Opět se budu opakovat, jelikož v Brně se koná MČR mládežnických kategorií již poněkolikáté. 
Organizace je v rukou zkušených matadorů a vše potřebné je zajištěno bez problémů. Jako 
každoročně je úroveň „stolku“ vysoká a všem zapisovatelům, časoměřičům, hlasateli apod. 
patří velký dík za dobře odvedenou práci. Veškeré informace o MČR byly aktualizovány 
zejména na facebookové stránce SŠMH Brno včetně bohaté fotogalerie z každého utkání. 
Online přenosy na TV.com a lifestats jsou již samozřejmostí stejně jako komentování všech 
utkání a hudební podklad. Zahájení MČR bylo mezi semifinálovými utkáními v zaběhlém 
formátu nástupu hráček, představení týmů, proslov a hymna. VIP prostory pro trenéry, 
rozhodčí a další osobnosti jsou ideální nejen pro setkání a občerstvení, ale také pro klidné 
sledování průběhu utkání. Po každém duelu byla vyhlášena nejlepší hráčka utkání. 
Určitě by se slušelo v rámci MČR přidat ještě další hodnotu, která by tento turnaj povznesla 
nad ostatní, např. zvolením doprovodného programu. Organizátoři nemají lehký úkol, pokud 
mají na přípravu turnaje pouhých 14dní. I ze strany marketingu ČBF by bylo vhodné zajistit 
určité detaily v předstihu, ať už bulletiny či plakáty, kterými by bylo možné mistrovství 
propagovat. 
Závěrečného vyhlášení turnaje se ujal nejen zástupce města Brna, ale také dlouholetá úspěšná 
reprezentantka Hana Horáková. Ocenění získaly hráčky MVP a nejlepší střelkyně. Pro týmy 
byly připraveny medaile a poháry včetně hmotných cen od sponzorů. 
 
Doporučení – organizace, ČBF: 

1. Stejně jako v loňském roce doporučuji zavedení individuálních ocenění, např. „Nejlepší 
obránkyně turnaje“, „Nejlépe doskakující hráčka“, „Hráčka s nejvíce asistencemi“ 
z důvodu podpory hráček, které jsou výborné zejména v tzv. černé práci. 

2. Ze strany ČBF jsou zajištěny medaile, které jsou pro všechna MČR stejné. Z mého 
pohledu by bylo vhodné zajistit konkrétní medaile pro danou akci s jasně vyrytými 
detaily místa, data a události, aby to opravdu bylo hodnotnou vzpomínkou. 

3. Doporučuji zařazení čehokoliv, co dá MČR určitou vyšší úroveň (viz text). 
4. Doporučení navrhované trenéry – zajistit symbolické rozloučení s končícími 

juniorkami. 
 
 

Doporučení – pro trenéry a hráčky: 
1. Stále platí doporučení o tréninku obranného doskakování resp. odstavování hráček po 

střelbě. Naopak útočný doskok se jevil jako velmi dobrý. 
2. Tréninkový proces již od útlého věku nastavit tak, aby byly hráčky schopné reagovat na 

hru, aby řízeným objevováním získávaly zkušenost, díky které zlepší i své dovednosti. 
Velmi často už samy očekávají a spoléhají pouze na pokyny trenérů. 



3. Na základě statistik, které jsme si vytvářeli v rámci přípravy na Analýzu basketbalu při 
ME žen, je jasně vidět, že zakončování z postupného útoku výrazně převyšuje 
zakončení z rychlého protiútoku nebo secondary (poloprotiútoku). V rámci zrychlení 
hry a uvědomění si silných stránek hráček bych doporučila zvýšit tempo protiútoky. 

4. Kvalita přihrávek je klíčovým bodem pro velkou míru ztrát. Pevný postoj a technika 
provedení přihrávky spolu s její variabilitou nejsou atributy, kterými naše hráčky 
oplývají. Ale má to souvislost s obranou, která není těsná a tudíž hráčka není k tomu 
nucena. Na vrcholných mezinárodních akcích s reprezentacemi se nám přesně toto 
následně nevyplácí a chybujeme. 

5. Řešení pick and roll (clona a seběhnutí) by v této kategorii mělo být z hlediska útoku 
na úrovni, kdy jsou hráčky schopné číst obranu soupeře a na ni správně reagovat (viz 
dokument Hodnocení z kempů nadějí dívek leden, únor). 

 
CELKOVÉ HODNOCENÍ 
 
Mistrovství ČR juniorek bylo velmi očekávanou událostí s ohledem na účast velmi silného 
ročníku 1999 a některých výrazných hráček 1998. Přesto se na soupiskách všech týmů objevilo 
celkem 17 mladších dorostenek.  
Všechna zúčastněná družstva byla ve finálové čtyřce naprosto zaslouženě a snažila se připravit 
na MČR s maximálním úsilím. 
Je potřeba vyzdvihnout i velmi aktivní fanoušky hlavně hostujících týmů, kteří velmi hlasitě své 
hráčky podporovali. 
Měli jsme možnost sledovat velmi těsné souboje – 2x prodloužení ze 4 utkání je opravdu velká 
míra napětí pro všechny zúčastněné – trenéry, hráčky, rozhodčí i fanoušky. 
Systém turnaje je velmi diskutovaným tématem v rámci ČBF i samotných klubů, ale zatím se 
jeví formát Final Four ve dvou dnech jako nejakceptovatelnější zejména s ohledem na vrcholící 
tendenci s finálovým utkáním. 
 
Věřím, že turnaj MČR bude stále lepší a lepší událostí ať už díky pořadatelům či podpoře ČBF. 
 
Všem účastníkům MČR juniorek 2017 velmi děkuji za účast a přeji jim nadále mnoho úspěchů 
nejen v basketbale. 
 
 
Zpracovala: Milena Moulisová, Petr Treml 


