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         USK PRAHA        BASKET SLOVANKA
 
 4 Svatoňová L.  03   1 Ziethammerová K. 02 
 7  Malíková P.  02   3 Kapková B.  03 
 8 Dvořáková M.  02   4 Votrubová K.  03  
14 Lišková L.  02   5 Mádlová N.  02  
16 Bušková B.  01   6 Liová P.  01  
17 Brejchová E.  03   7 Váchová T.  03  
18 Hálová E.  01   8 Žílová M.  03  
21 Csunderlíková D 01   10 Gallasová S.N.  01 
23 Dvořáková N.  01   11 Kofroňová J.  01 
24 Fučíková M.  02   12 Merhautová A. 02  
25 Budilová N.  01   13 Bubeníková M. 01 
27 Kohoutová A.  02   16 Machytková A. 02 
33 Ondroušková A. 01   17 Lukačková N  02 
       18 Samouk T.  01 
        
Trenér: Jiří Toušek     Trenér: Lubor Blažek ml. 
Asistent: Marek Csunderlík    Asistent: Jana Klečková 
Asistent: Radek Šnábl     Asistent: Helena Čechurová 
 
 
 

   BK LOKO TRUTNOV    BK ŽABINY BRNO
            
5 Stloukalová K.  02   4 Šmahelová H.  01 
6 Buřtová A.  01   6 Batašová T.  01 
7 Štursová V.  01   7  Králová T.  01 
8 Michalová K.  01   12 Ježková Š.  01 
9 Máchová Z.  01   15 Doubková T.  01 
10 Hamzová E.  01   12 Všetečková T.  02 
12 Němcová B.  02   21 Švarcová K.  01 
14 Pokorná M.  02   31 Kuželková V.  03 
15 Kolegarová A.  02   35 Drbohlavová K. 02 
17 Kocourková S.  01   40 Fejfarová E.  02 
18 Pogányová T.  01   43 Borsová V.  03 
26 Mikšíková L.  03   45 Finková A.  02 
       55 Holubcová K.  01  
       71 Votočková K.P. 02 
       99 Linhartová E.  03 
   
     
Trenér: Richard Fousek    Trenér: Petr Kapitulčin        
Asistent: Tomáš Vencúrik    Asistent: Michal Martišek 



 

VÝSLEDKY: 
 
Semifinále: 
Basket Slovanka : BK Loko Trutnov  74 : 40  (29: 7, 43:18, 62:32) 
USK Praha : BK Žabiny Brno   57 : 63  (14:14, 32:39, 46:46) 
O 3. místo: 
BK Loko Trutnov : USK Praha    54 : 71  (13:17, 30:30, 45:49) 
Finále: 
Basket Slovanka : BK Žabiny Brno   62 : 52  (16:13, 32:32, 44:49) 
 

KONEČNÉ POŘADÍ: 
 

1. Basket Slovanka  
2. BK Žabiny Brno 
3. USK Praha   
4. BK Loko Trutnov 

 

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ: 
 
All Stars: Andrea Ondroušková – Basket Slovanka  
  Anna Merhautová – USK Praha  
  Kristýna Holubcová – BK Loko Trutnov    
  Eliška Hálová – Basket Slovanka 
  Tereza Pogányová – BK Žabiny Brno 
MVP:  Andrea Ondroušková – Basket Slovanka 
 
Nejlepší střelkyně:  Anna Merhautová – USK Praha  
Nejvíce doskoků:    Eliška Hálová – Basket Slovanka 
Nejvíce asistencí:    Sarah Gallasová – USK Praha 
Nejlepší obránce:   Monika Fučíková – Basket Slovanka 
Nejlepší střelec TH: Petra Malíková – Basket Slovanka 
Nejvíce proměněný trojek: Andrea Ondroušková – Basket Slovanka 
 
Nejužitečnější hráčka týmu Basket Slovanka: Petra Malíková 
Nejužitečnější hráčka týmu Žabiny Brno: Eliška Hamzová 
Nejužitečnější hráčka týmu USK Praha: Anna Merhautová 
Nejužitečnější hráčka týmu Loko Trutnov: Tereza Králová 
 

 
 
 
 
 
 



INFORMACE: 
 
Podrobné statistiky: www.cbf.cz 
Informace a články:  
https://www.mcru17.cz/ 
http://www.cbf.cz/ostatni/kratke-zpravy/slovanka-promenila-domaci-benesovske-prostredi-
ve-zlato.html 
 
Klubové články: 
http://www.basketslovanka.cz/index.php?typ=BSA&showid=14&id=11461688 
https://www.bkzabiny.cz/dvojte-stribrny-vikend-pro-zabiny/ 
http://www.uskbasket.cz/mladez/kadetky-u17/aktuality/3873-mcr-u17 
http://www.bktrutnov.cz/index.php?tym=MDKY&vloz=./b_clanky.php&_p_k=MDKY&ccl=ctv
rte_misto_z_mcr&kod=220 
 
 
 

SEMIFINÁLE 1: 
 
Basket Slovanka : BK Loko Trutnov  74 : 40  (29:7, 43:18, 62:32) 
Fauly: 22/15, Ztráty 10/23 
Nejlepší hráčky utkání: Hálová - Holubcová 
Basket Slovanka – Hálová, 15, Bušková 12, Ondroušková 12, Malíková 9, Fučíková 8, 
Brejchová 5, Svatoňová 4, Dvořáková M. 3, Lišková, Csunderlíková 2, Budilová 1 
TH: 13/10 - 77%, Trojky: 22/4 – 18%, Doskoky: 51 (28+23)  
Loko Trutnov – Králová, Všetečková 8, Holubcová 7, Votočková, Šmahelová 6, Finková 3, 
Borsová 2 
TH: 23/11 – 48%, Trojky: 9/1 – 11%, Doskoky: 44 (31+13)  
 
První semifinále hned od úvodu ovládl domácí tým. Slovanka nastoupila s aktivní celoplošnou 
osobní obranou a hráčky Trutnova si tak velmi těžko připravovaly střelecké pozice. Po 
necelých třech minutách (8-2) si trenér Kapitulčin vzal první oddechový čas. Trutnov zkoušel 
měnit osobní obrany se zónou 2-3 (po time outu a TH). Hráčky Slovanky si s touto změnou 
poradily. Po ziscích zakončovaly z rychlého protiútoku, v postupném útoku dokázaly 
soupeřky přehrávat 1 na 1 a vytvářet si dobré pozice, ze kterých jednoduše skórovaly. 
Ondroušková navíc přidala dva úspěšné tříbodové pokusy. Rozdíl již v první čtvrtině narostl 
na dvacet bodů a o postupujícím bylo téměř rozhodnuto. I druhá část hry měla obdobný 
průběh - důrazná obrana ze strany Slovanky dovolila Trutnovu za 17 minut pouhé dva koše 
ze hry a rozdíl byl již třicetibodový (41-11). V závěru poločasu jsme zaznamenali první 
vydařený úsek hráček Trutnova. Králová dvěma koši z rychlého protiútoku a Šmahelová 
košem s faulem snížily na poločasový stav 43:18. Do druhého poločasu nastoupil Trutnov již 
bez Králové (lehká indispozice), přesto se po čtyřech minutách přiblížil k dvacetibodové 
hranici. U Slovanky trochu opadlo nasazení a koncentrace (chyby v obraně – náběh ze slabé 
strany, box-out) a trenér Toušek musel reagovat oddechovým časem. Ten pomohl a hráčky 
opět zvýšily aktivitu a i přes častá střídání náskok jen narůstal. Poslední čtvrtina se již jen 
dohrávala. Příležitost dostaly hráčky z laviček a trenéři tak mohli ušetřit síly na nedělní 
utkání. 

http://www.cbf.cz/
https://www.mcru17.cz/
http://www.cbf.cz/ostatni/kratke-zpravy/slovanka-promenila-domaci-benesovske-prostredi-ve-zlato.html
http://www.cbf.cz/ostatni/kratke-zpravy/slovanka-promenila-domaci-benesovske-prostredi-ve-zlato.html
http://www.basketslovanka.cz/index.php?typ=BSA&showid=14&id=11461688
https://www.bkzabiny.cz/dvojte-stribrny-vikend-pro-zabiny/
http://www.uskbasket.cz/mladez/kadetky-u17/aktuality/3873-mcr-u17
http://www.bktrutnov.cz/index.php?tym=MDKY&vloz=./b_clanky.php&_p_k=MDKY&ccl=ctvrte_misto_z_mcr&kod=220
http://www.bktrutnov.cz/index.php?tym=MDKY&vloz=./b_clanky.php&_p_k=MDKY&ccl=ctvrte_misto_z_mcr&kod=220


SEMIFINÁLE 2: 
 
USK Praha : BK Žabiny Brno   57 : 63  (14: 14, 32:40, 46:46) 
Fauly: 19/12, Ztráty: 30/17 
Nejlepší hráčky utkání: Merhautová - Hamzová 
USK Praha – Merhautová 20, Gallasová, Kapková, Machytková 9, Zeithammerová 6, 
Mádlová, Samouk 2 
TH: 16/10 – 63%, Trojky: 14/3 – 21%, Doskoky: 43 (29+14) 
Žabiny Brno – Hamzová, Pogányová 12, Buřtová, Štursová 10, Kocourková 8, Máchová 7, 
Stloukalová 4  
TH: 30/18 – 60% Trojky: 11/1 – 9%, Doskoky: 52 (26+26) 
 
Druhé semifinále slibovalo vyrovnanější průběh a boj až do poslední minuty. Utkání začaly 
oba týmy s velkou energií a velmi agresivní obranou. Rozhodčí ponechali volnější hru, 
nechávali zákroky na hraně faulů, což bylo ku prospěchu hry. Oba týmy hrály ve vysokém 
tempu, hrál se rychlý mládežnický basketbal se snahou o rychlý protiútok. Na druhou stranu 
byla vidět nervozita (ztráty a mnoho neproměněných pokusů z pod koše). Výsledkem bylo 
nízké skóre po první čtvrtině. Druhou desetiminutovku začaly lépe Žabiny. První úspěšnou 
tříbodovou střelou Pogányová a dvěma koši Buřtové odskočily na 24:18 a trenér Blažek si 
vzal první oddechový čas. USK se nedařilo v postupném útoku. Rozehrávačka Zeithammerová 
předržovala míč a nedokázala dostat do hry i ostatní hráčky. Kritický moment nastal pro USK 
ve 14 minutě (22:28). Zeithammerová třetí faul, druhá rozehrávačka Liová se zranila (koleno) 
a trenér musel hledat řešení. Rozhodl Zeithammerovou nechat na hřišti (i se třemi fauly). 
USK se podařilo i díky aktivní Machytkové vyrovnat (30:30). Necelé tři minuty před koncem 
prvního poločasu šla ze hřiště Zeithammerová a tento úsek Žabiny vyhrály 10:2. Třetí část 
byla bodově chudá, hlavní zásluhu na tom měla aktivnější obrana USK, která povolila 
Žabinám pouhých 6 bodů. Brňanky v této části často útočily do plné obrany a nedokázaly si 
vytvořit dobré střelecké pozice. USK bodově táhla Merhautová, ale hlavní bylo omezení ztrát 
na čtyři ve třetí části (za 1. poločas 18). V poslední čtvrtině pokračoval obrovský souboj, do 
kterého hráčky dávaly opravdu vše. Často při přerušené hře byly téměř všechny hráčky 
opřené o kolena a sbíraly poslední zbytky sil. Rozdíl dosažených košů nebyl vyšší než dva 
body a skóre se přelévalo ze strany na stranu. V 37. minutě se USK prosadil dvakrát 
v krátkém časovém úseku - Gallasová po koši přidala zisk a Merhautová točila skóre na 57:56 
pro USK. Trenér Fousek zareagoval oddechovým časem. Do konce utkání již bodovaly pouze 
hráčky z Brna. Košem otočila skóre Štursová a další body přidaly z trestných hodů (kde vždy 
proměnily jeden trestný hod) 2x Hamzová a 1x Pogányová, která dalším košem jen potvrdila 
postup Žabin do nedělního finále. 
Hlavním faktorem, který rozhodl toto semifinále, byl velký počet ztrát hráček USK (30) a vyšší 
aktivita Žabin na útočném doskoku, kde získaly o 12 míčů více než soupeř (26-14).  
 

 
 
 
 
 
 



O 3. MÍSTO: 
 
BK Loko Trutnov : USK Praha   54 : 71  (13:17, 30:30, 45:49) 
Fauly: 18/19, Ztráty: 29/18 
Nejlepší hráčky utkání: Holubcová - Gallasová 
Loko Trutnov – Holubcová 23, Šmahelová 10, Králová 9, Linhartová 7, Všetečková, Finková 2, 
Votočková 1 
TH: 19/17 – 90%, Trojky: 14/3 – 21%, Doskoky: 38 (30+8) 
USK Praha– Merhautová 18, Zeithammerová 14, Gallasová 11, Kapková, Samouk 8, 
Bubeníková 6, Žílová, Machytková 3  
TH: 10/ 6 – 60%, Trojky: 15/3 – 20%, Doskoky: 39 (26+13) 
 
Souboj o 3. místo měl jednoznačného favorita v týmu USK. Otázkou bylo, jak se mentálně 
vyrovnají se zklamáním po nevydařeném semifinále (nešťastná prohra, ztráta zraněné druhé 
rozehrávačky Liové a kratší odpočinek) a jak se na jejich výkonu projeví únava. Mezi utkáními 
měly pouhých 14 hodin. Přesto hráčky USK začaly lépe a v polovině první části vedly 8:5. Na 
druhou osobní chybu Zeithammerové reagoval trenér Blažek jejím vystřídáním a 
oddechovým časem.  Time out ale pomohl Trutnovu, který i díky zónové obraně otočil na 11-
8. Trenér USK vrátil svoji rozehrávačku na hřiště a šňůrou 7-0 (v posledních dvou minutách) 
zakončilo USK první část. Hráčky USK si dokázaly vytvořit dobré střelecké pozice jak proti 
zóně, tak i proti osobní obraně, ale brzdilo je velmi špatné zakončování z pod koše (odhození, 
špatná stabilita). Úvod druhé části opět lépe vyšel USK a po druhé úspěšné trojce vedl 
v 15.minutě 28-19. Poté však přišel bodový půst, kdy se hráčky USK nedokázaly bodově 
prosadit proti zónové obraně Trutnova. Lokomotiva otočila 11ti body v řadě na 30-28. 
Kapková však ještě před koncem poločasu dokázala po téměř pěti minutách skórovat a do 
šaten se odcházelo za nerozhodného stavu. Další nepříjemnost pro USK přišla po dvou 
minutách, kdy se zranila výborně doskakující Machytková (7 doskočených míčů za poločas). 
Při snaze o blokování dopadla na svoji spoluhráčku (kotník) a utkání již sledovala pouze 
z lavičky. Po dvou koších, věkem ještě žákyně, Kapkové a úspěšném nájezdu Zeithammerové 
USK odskočil na 42-36. Nejlepší hráčka Trutnova Holubcová odpověděla trojkou a úspěšnou 
střelou ze střední vzdálenosti (pull up jump) snížila na jeden bod. Třetí část bodově zakončila 
trojkou Merthautová, ve 28.minutě zvýšila na 49-45. Závěrečné dvě minuty třetí části se už 
hráčky bodově neprosadily. Na začátku poslední čtvrtiny USK po krásných kombinacích 
dokázal překonat zónovou obranu Trutnova a dalším košem z rychlého protiútoku po zisku 
dokázal odskočit na 10 bodů. Trutnov po oddechovém čase zkoušel kombinovanou obranu 
box and one (osobně Ziethammerovou). Hráčky USK už získaly klid a několika úspěšnými 
střelami ze střední vzdálenosti postupně navyšovaly náskok a zaslouženě se po skončení 
utkání radovaly ze zisku bronzových medailí.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINÁLE: 
Basket Slovanka : BK Žabiny Brno   62 : 52  (16:13, 32:32, 44:49) 
Fauly: 19/20, Ztráty: 16/27 
Nejlepší hráčky utkání: Malíková - Pogányová 
Basket Slovanka – Malíková 17, Ondroušková 13, Brejchová, Hálová, Fučíková 10, Budilová 2  
TH: 25/18 – 72%, Trojky: 23/8 – 35%, Doskoky: 56 (28+28) 
Žabiny Brno – Pogányová 11, Štursová 9, Stloukalová, Hamzová, Kocourková 8, Máchová 5, 
Mikšíková 3  
TH: 18/ 9 – 50%, Trojky: 8/3 – 38%, Doskoky: 47 (31+16)   
 
Od doby, kdy se hraje finálová část MČR formátem na dva dny, mělo finále vždy stejné 
obsazení: Žabiny Brno- BA Sparta. Letos Spartu nahradila domácí Slovanka. Brno nemohlo do 
finále počítat s rozehrávačkou Buřtovou (zraněná ze semifinále) a mělo méně času na 
regeneraci a těžší semifinálové utkání. Toto vše hrálo do not domácím a také je posunulo do 
role favorita.  
Finálové utkání začala obě družstva nervózně, Brno se uvedlo čtyřmi ztrátami za 4 minuty. 
Oba týmy mají svojí hru založenou na rychlém protiútoku, hlavní bod přípravy obou týmů 
pravděpodobně směřoval k zastavení rychlého protiútoku soupeřů. To se oběma týmům 
dařilo, hodně se tak útočilo do postavených obran a bylo to znát na nízkém skóre (5.min 6-5, 
7.min 8-9, 9.min 10-10). To však neznamenalo, že se hrálo pomalu. Finále mělo velmi dobré 
tempo a obrovské nasazení. Rozdíl byl vidět v přístupu ke střídání. Trenér Fousek v  6. minutě 
již protočil 9 hráček (do hry zapojil i Pokornou a Mikšíkovou, které v sobotu nenastoupily), 
domácí trenér Toušek ve stejné době teprve poprvé střídal. Další rozdíl byl v taktice - Brno 
často hrálo se třemi delšími hráčkami (často hrály tři dlouhé – Pogányová, Kocourková, 
Stloukalová Štursová, Mikšíková). Míč více směřoval do vnitřního prostoru. Slovanka se 
naopak prosazovala střelbou z delší vzdálenosti. Druhá část byla opět bojem o každý míč a 
skóre se přesouvalo na obě strany. Druhá pětiminutovka byla ve znamení šňůr. Nejprve sérií 
7-0 Žabiny odskočily na 29-24, vzápětí přišla stejná odpověď od Slovanky. Poločasové skóre 
se zastavilo na 32-32. Zajímavosti poločasových statistik - tříbodová střelba Slovanka 12/5, 
Žabiny 1/1, celková střelba Slovanka 40/9 - 23%, Žabiny 33/12 - 36%, útočný doskok 
Slovanka 14, Žabiny 8.   
Úvod druhého poločasu se vydařil brněnským hráčkám. Po trojkové střele Štursové se 
dostaly do vedení 40:35. Po odehraných 25 minutách za stavu 37-45 si trenér Toušek vzal již 
druhý oddechový čas. Slovanka zkoušela zónovou obranu 1-3-1 (bez většího úspěchu), navíc 
měla problémy s fauly hráček základní rotace (Bušková 4, Hálová 3). Obrat nastartovala ještě 
žákyně Brejchová pěti body v řadě. Rozhodující úsek utkání přišel na přelomu třetí a čtvrté 
čtvrtiny (Slovanka otočila ze 44-47  na 55-49). Hráčky Slovanky vystupňovaly svojí obrannou 
aktivitu a výsledkem byly pouhé 2 body Žabin za 6 minut. Brněnské hráčky se v tomto úseku 
velmi těžko dostávaly do zakončení - připsaly si 9 ztracených míčů. Trenér Fousek zkoušel 
vyburcovat svůj tým oddechovým časem, ale na hráčkách se stále více projevovala únava 
(náročné semifinálové utkání a možná i neúčast Buřtové). Slovanka si hlavně zásluhou 
kapitánky Ondrouškové a Malíkové (TH 11/10) pohlídala závěrečné minuty a zaslouženě se 
stala Mistrem ČR.  Poslední desetiminutovka ukázala, kdo měl v závěru více sil (Slovanka 
vyhrála 18-3). 
 
 
 



CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV A HRÁČEK KE SLEDOVÁNÍ 
 
BASKET SLOVANKA: 
Na loňském MČR nejmladší družstvo turnaje, skončilo bez medaile. Trenér Toušek říkal po 
Mistrovství hráčkám, že tyto zkušenosti zúročí příští sezónu a celé Mistrovství vyhrají. Jak 
řekl, tak se stalo. Tým Slovanky působil nejkompaktněji a titul Mistr republiky je ve 
správných rukách. Dva faktory ze hry Slovanky bych označil jako rozhodující - agresivní 
osobní obrana, která po celé utkání držela soupeře pod tlakem (hráčky byly schopny tento 
tlak během utkání zvyšovat) a útočný doskok (dlouho jsem nevidět tak velkou snahu 3-4 
hráček na útočném doskoku). Ve finále, kdy se dlouho střelecky trápily, je právě útočný 
doskok (proti vyšším Brňankám) držel ve hře.  
Po většinu utkání hrála Slovanka celoplošnou osobní obranu, kde hledala možnost zdvojení. 
Clony na hráčku s míčem řešila buď přebráním nebo aktivním předskokem, až zdvojením 
(hard hedge - double team). Chvíli ve druhém poločase finále zkusila obranu 1-3-1. V útoku 
byla vidět snaha o rychlý protiútok a následné možnosti v tranzici. V postupném útoku 
využívala nájezd a vyhození (drive and kick) s dobrým pohybem hráček bez míče, Případně 
křížení s následným nájezdem nebo střelou. 
 
Ondroušková A. – na letošním finálovém turnaji odehrála méně minut a dala méně bodů než 
na loňském, ale ukázala svůj talent a za své výkony byla po zásluze zvolena MVP. 
Jednoznačný lídr týmu, který se ukáže v rozhodujících částech utkání. Nebojí se vzít 
odpovědnost na sebe a dělá správná rozhodnutí v důležitých částech utkání. Přestože nepatří 
k nejrychlejším hráčkám, vyniká basketbalovou chytrostí a rychlostí volby správného řešení. 
V obraně výborná anticipace, kterou společně s dobrým odhadem využívá i při doskoku 
(nejvíce doskočených míčů – stejně jako nejlepší Hálová). Zlepšit obranu hráčky s míčem. 
Nejlepší střelkyně turnaje z dlouhé vzdálenosti (5 úspěšných střel za tři body).     
Fučíková M. – hlavní rozehrávačka týmu splnila svoji roli hlavně výbornou obranou, kde 
vytvářela na soupeřky tlak a i díky dlouhým pažím měla nejvíce získaných míčů. Vyhlášená 
nejlepší obránkyní turnaje. V útoku zůstala trochu za očekáváním, hlavně se jí nedařilo při  
zakončení. Proměnila však velmi důležitou trojku ve finále, kterou otočila skóre na stranu 
Slovanky  
Hálová E. – Nejlépe doskakující hráčka turnaje. I přes nižší postavu se proti pivotkám dokáže 
prosadit na útočném doskoku (výborný cit pro doskok a chuť jít za každou střelou). Byla také 
zařazená do All Stars. Hraje na pozici 4, ale do budoucnosti (ŽBL, reprezentace) se bude 
muset vzhledem ke své výšce posouvat na pozici 3. Zde Elišku čeká velký kus práce. Nutné je 
zlepšit herní činnosti jednotlivce (driblink, rychlejší střelba) a celkově zrychlit (bude bránit 
menší a rychlejší hráčky) 
Bušková B. – jediná klasická pivotmanka. Důležitá v obraně vyšších hráček soupeřek. Velmi 
dobrá v aktivním řešení clony na míč (hard hedge, trap). Ve finále se proti vyšším soupeřkám 
nedokázala prosadit (28 minut -  0 bodů, střelba 5/0, 5 faulů).  Bára musí pracovat na 
zlepšení útočných činností – varianty zakončení, stabilita a rychlost provedení.  
Malíková P.– je klasický střelec (catch and shoot, pull up jump). Ve finále nejlepší střelkyně i 
díky úspěšnému zakončování trestných hodů (11/10). Na turnaji vyhlášená nejužitečnější 
hráčkou svého týmu a nejlepší střelkyní TH. 
Brejchová E. – hráčka ročníku 2003 ukázala svůj potenciál. Hrála aktivně v útoku, nebojí se 
hrát na koš. Je třeba zlepšit pravou ruku a rychlost 
 



 
BK ŽABINY BRNO: 
Družstvo se velmi dobře připravilo na semifinálový souboj. Po základní části skončily Brňanky 
na 3. místě a v play off si 3-0 poradily se Studánkou Pardubice. Družstvo přijelo na MČR 
s nejvyššími hráčkami a s výbornými somatotypy (Kocourková, Stloukalová, Pogányová, 
Mikšíková, Pokorná, Štursová). Na hře byl jasně čitelný rukopis trenéra Fouska. Rychlý 
protiútok, dobře nacvičené útočné kombinace, které často směřovaly do podkošového 
prostoru (spolupráce High-Low), snaha o útočný doskok (v semifinále jeden z hlavních 
faktorů výhry, Brno 26, USK 14). Po náročném semifinále, kde trenér vystřídal pouze 8 
hráček, musel ve finále přistoupit k větší rotaci a dlouho byl Slovance více než vyrovnaným 
soupeřem. Paradoxně byl ve finále jedním z rozhodujících faktorů opět útočný doskok. Proti 
menším hráčkám Slovanky byl závěrečný poměr Brno 16, Slovanka 28. Po celý turnaj osobní 
obrana, řešení pick and roll – control, případně následné přebírání. Žabiny ztrácely na pozici 
rozehrávačky (Michalová - nepodařený turnaj, Hamzová – po zranění, Buřtová – odehrála 
pouze semifinále). Trenér nenašel hráčku, která by „uřídila“ tým v rozhodujících částech 
utkání (hlavně přelom 3. a 4. čtvrtiny finále). V této části Brno nemělo hráčku, která by 
zklidnila hru a omezila ztráty, které byly druhým důležitým faktorem finále. I přes 
nepovedený závěr finále odjížděly Žabiny spokojené se ziskem stříbrných medailí. 
 
Pogányová T. – hráčka vyhlášená do All Stars, byla nejlepší střelkyní  brněnského týmu. 
Tereza se projevuje jako lídr týmu na palubovce i mimo ni. Nebojí se vzít na sebe 
zodpovědnost (důležité střely a v rozhodujících momentech „je vidět“). Dokáže hrát v dolním 
postavení i čelem ke koši 
Hamzová E. – trenérem vyhlášená nejužitečnější hráčka týmu. Obrovská bojovnice v obraně. 
Po zranění, kvůli kterému vynechala značnou část sezóny, odehrála turnaj na výbornou. 
Nejvíce vystřelených trestných hodů (13/10) ukazuje na její aktivní hru na koš. Do budoucna 
je potřeba zlepšit střelbu ze střední a delší vzdálenosti.  
Štursová V. – výborný somatotyp, s postavou vyšší než většina pivotek nastupuje na pozici 3. 
Při hře vždy aktivní na koš. Zatím zakončuje s menší úspěšností, ale nebojí se vzít na sebe 
odpovědnost. Aktivní na útočném doskoku. Je potřeba pracovat na zesílení a zpevnění těla.  
Michalová K. – kapitánce týmu se turnaj příliš nepovedl. Za dvě utkání si nepřipsala ani bod a 
nebyla jistá ani při rozehrávání (pouze jedna asistence a sedm ztrát). Platnou byla na 
obranné polovině hřiště. 
Kocourková S. – klasická pivotmanka, kterých bylo na MČR k vidění málo. V této kategorii je 
výška ještě spíše nevýhodou (proti menším a rychlejším hráčkám, které na těchto postech 
hrají). Na turnaji se dokázala prosazovat z podkošového prostoru s dobrou úspěšností. Přesto 
by měla být důraznější při vytváření si prostoru a při samotném zakončení. Pracovat na 
stabilitě a zpracování míče.  
Buřtová A. – odehrála pouze semifinálové utkání, ve kterém se v souboji zranila a finále 
sledovala pouze z lavičky. Velmi aktivní ve hře na koš. V některých momentech chybí lepší 
rozhodnutí. Velkou energie dává do  obrany a platná při doskakování na obou stranách hřiště  
 
 
 
 
 
 



USK PRAHA: 
Dlouhodobé části vévodily dva pražské týmy se stejnou bilancí 19-3. Družstvo USK nakonec 
obsadilo druhé místo, když v posledním utkání podlehlo na domácí palubovce právě 
Slovance a tím přišlo o možnost pořádat MČR. Oba pražské týmy byly favority a očekávalo se 
právě pražské finále. USK však nepotvrdil roli favorita a ve vyrovnaném a napínavém 
semifinálovém utkání podlehl brněnským Žabinám. USK se prezentoval po celý turnaj aktivní 
osobní obranou často vytaženou na celé hřiště s velkou snahou získávat míč (na hraně faulu, 
pozor hlavně na ruce – hand checking). V útoku byla vidět primárně snaha o rychlý protiútok.  
Turnaj se však nevydařil rozehrávačce Zeithammerové, které je ústřední hráčkou USK a s 
jejím výkonem roste a padá výkon celého týmu. Trenér Blažek za ni marně hledal náhradu ve 
chvílích, kdy měla problémy s fauly, hlavně po zranění Liové. V semifinále limitoval USK velký 
počet ztrát. V boji o třetí místo se dlouho trápil proti zónové obraně. V poslední části 
konečně přišlo uklidnění a několika pěknými kombinacemi našly hráčky recept na zataženou 
obranu soupeřek. Hlavní síla USK byla v trojici hráček na perimetru Zeithammerová, 
Gallasová a Merhautová (tři nejvíce vytěžované hráčky MČR – 70, 75 a 78 minut z 80 
odehraných). Z dlouhých hráček se až do zranění (doskočení na nohu spoluhráčky) 
prosazovala Machytková a příjemně překvapila ještě žákyně Kapková.   
 
Zeithammerová K. – od hráčky, která již loni rozehrávala v reprezentačním týmu U16, se na 
Mistrovství očekával jistě výraznější výkon. Nechybělo nasazení a snaha, ale často 
předržovala míč a chtěla dávat až finální přihrávku. Chyběla „lehká příhra“ ke zrychlení hry a 
dostání do hry více hráček. Na rozehrávačku jejích kvalit je 14 ztracených míčů příliš vysoké 
číslo. Navíc měla v každém utkání problémy s fauly (vždy 3 fauly v průběhu 2. čtvrtiny). Často 
brání na hraně faulu se snahou získat míč (6 zisků). I přes nepovedený výkon byla pro USK 
nepostradatelná a s jejím odchodem ze hřiště začal USK ztrácet i bodově. Musí zapracovat na 
lepším vedení týmu, rozehrávačka nemusí skórovat, ale hlavně připravovat co a v jaký 
moment utkání hrát (zde jsou obrovské rezervy). 
Merhautová A. – nejlepší střelkyně celého turnaje, členka All Stars odehrála 78 minut 
(nejvíce na turnaji). Obě utkání odehrála ve výborné formě, dokázala využít svoji rychlost. 
Skvělý individuální výkon v semifinále (20 bodů, střelba 13/9) kazí jen 6 ztrát. Zlepšila se i ve 
střelbě ze střední vzdálenosti. V neděli proměnila dvě tříbodové střely v důležitých částech 
utkání. Hraje s velkou energií, nebojí se v soubojích nastavit tělo, ale pozor na zbytečné fauly 
někdy na hranici nesportovních faulů (hlavně používání rukou). V obranné fázi má ještě 
značné rezervy. 
Gallasová S. – jasně ukázala své přednosti ve velmi dobře zvládnutých individuálních 
činnostech. Odehrála 75 minut a pro tým byla nepostradatelná. Chybí větší dynamika, 
„chtění hrát“ a větší sebevědomí. Občas pasivní a na hřišti „neviditelná“. V nedělním utkání 8 
asistencí, ukázala i cit pro hru proti zónové obraně. 
Kapková B. – pro hráčku ročníku 2003 velmi podařené MČR. Výborný somatotyp pro 
budoucnost, nutno rozvíjet na více postech. Zde dokázala těžit z přihrávek od spoluhráček a 
zakončovala s vysokou úspěšností (17 bodů, střelba 10/7).   
 
 
 
 
 
 



BK LOKO TRUTNOV 
Pro družstvo z Trutnova byl již samotný postup na Finálový turnaj obrovským úspěchem. Ve 
čtvrtfinále play-off vyřadily po velkém boji rivalky z Hradce Králové. V rozhodujícím 5. utkání 
na palubovce soupeře ještě 5 minut před koncem prohrávaly 58-54. Závěr měly ve své režii a 
šňůrou 12-0 si zajistily postup do Benešova. Na turnaji se Trutnov hlavně spoléhal (stejně jak 
po celý rok) na trojici Holubcová, Králová a Šmahelová. Chyběla však podpora od klasické 
rozehrávačky (Ježková a Finková) a vysoké hráčky na pozici 5, která chybí v týmu úplně. Na 
tomto postu zaskakují menší hráčky (Votočková, Linhartová). Vstup do semifinálového utkání 
se Trutnovu příliš nepovedl a druhý  poločas už trenér Kapitulčin nechal odpočívat Královou a 
šetřil i ostatní hráčky základní rotace. V semifinálovém utkání se nejvíce projevil rozdíl na 
pozici rozehrávaček. Ježková a Finková - střelba 13/0 a navíc 14 ztracených míčů.  V nedělním 
boji o bronz Lokomotiva dlouho vzdorovala pražskému USK, hlavně díky zónové obraně, se 
kterou si Pražanky dlouho nedokázaly poradit. Zlom nastal až v poslední čtvrtině, kdy hráčky 
USK našly recept na zónu a i díky větší úspěšnosti střelby ze střední vzdálenosti naplnily roli 
favorita. Kromě zóny 2-3 zkoušel Trutnov část utkání i kombinovanou obranu (Box-and-one). 
Na Trutnov tak zbylo čtvrté místo na Mistrovství republiky, které je možno považovat za 
úspěch.  
 
Holubcová K. – nejlepší hráčka, střelecky držela tým hlavně v nedělním utkání. Dokázala se 
prosadit dobrým nájezdem, střelou ze střední vzdálenosti (pull up jump) i tříbodovou 
střelbou (5/3). Celý turnaj byla velmi aktivní a bojovností se snažila strhnout i další hráčky, ty 
se ale přidaly jen občas. Limitem bylo velké množství ztrát. Celkově lze výkon hodnotit 
pozitivně a zaslouženě byla zařazena do nejlepší pětky MČR. 
Králová T. – do turnaje vstupovala zdravotně indisponována a na jejím výkonu to bylo znát. 
Nedokázala využít svých předností – rychlosti, výskoku, dobré střelby ze střední a delší 
vzdálenosti. Celková střelba 29/3 mluví za vše. Dokáže se do střeleckých pozic dostat, ale 
zakončení nebylo dobré. Byla nejlépe doskakující hráčkou Trutnova (14 doskočených míčů) 
Dále je potřebovat zapracovat na mentální přípravě a hlavně udržení koncentrace po celé 
utkání. Často po neúspěchu vypadává ze své role. Určitě má velký potenciál a lépe se 
předvede v přípravě reprezentačního týmu  
Finková A. – hráčka širšího kádru reprezentace U16 zůstala na turnaji za očekáváním. Hráčce 
s dobrou technikou driblinku se nepovedlo první utkání (střelba 8/0 a 6 ztrát) a ani ve 
druhém se neukázala jako rozehrávačský lídr. Velmi dobrá obrana při zastavování rychlého 
protiútoku soupeřek. 
 

HODNOCENÍ VÝKONU ROZHODČÍCH 
 
Na začátku turnaje nasadili rozhodčí volnější metr v posuzování faulů. Z mého pohledu 
správně, vzhledem k trendu, se kterým se setkávají reprezentantky. Od reprezentačních 
trenérů slýcháváme, že se naše hráčky nedokáží vyrovnat s tvrdostí. Hráčkám chybí hra 
tělem, kontaktu se většinou vyhýbají. Je však potřeba odlišit tvrdost (dovolená hra tělem) a 
hrubost (fauly kolenem, chytání rukama). Možná i pod dojmem zranění ze sobotních soubojů 
se bohužel nepovedlo udržet nastavený metr po celý turnaj. Tato zranění však nebyla 
způsobena nepřiměřenou tvrdostí. Druhý den začali rozhodovat úzkostlivěji  
Stejně jako hráčky a trenéři dělají chyby, chybují i rozhodčí. Celkově lze ale říct, že sudí 
neovlivnili žádné utkání, i když se nevyvarovali chyb.  
Doporučoval bych, aby na takto vrcholné akci rozhodovali tři rozhodčí. 



HODNOCENÍ ORGANIZACE TURNAJE, DOPORUČENÍ 
 
Pro organizátory to nebylo jednoduché, protože v Benešově se pravidelně nehrají soutěže, 
které se vysílají živě na TV com a nemají ani pravidelnou zkušenost s live statistikami. I přes 
tuto „nezkušenost“ svým nadšením a nasazením vše zvládli. Všechna utkání byla přenášena 
online na TV.com. Statistiky byly k dispozici trenérům po každé čtvrtině. Zde lze vytknout 
určité drobné chyby v průběhu utkání a nesrovnalosti se skutečností (trestné hody, získané 
fauly). 
Pro všechny trenéry, rozhodčí, delegáty a hosty byl po celý turnaj k dispozici VIP salonek.   
Slavnostní zahájení turnaje navštívila hejtmanka kraje Jaroslava Pokorná - Jermanová. Po 
úvodních slovech ředitele turnaje a ústřední trenérky mládeže Mileny Moulisové byla 
zazpívána hymna.  
Na MĆR organizátoři zajistili velký počet sponzorů, díky kterým si každá hráčka po turnaji 
odnesla dárek. Kromě tradičních ocenění MVP, All Stars turnaje, bylo vyhlášeno velké 
množství dalších ocenění . Ať již počitatelných ze statistik (nejlepší střelkyně, nejlepší 
střelkyně trojek, trestných hodů, nejlépe doskakující hráčka, nejvíce asistující hráčka), tak i 
cena pro nejlepší obránkyni turnaje (je dobré ocenit i „černou práci“, která není vidět ve 
statistikách). Navíc si každý trenér určil nejužitečnější hráčku svého družstva. V počtu 
rozdaných cen a drobností všem účastníkům byl tento turnaj určitě výjimečný.  
Během Mistrovství proběhla charitativní sbírka pro nadaci Pomozte dětem, při které se 
vybralo 6 559,- Kč 
Organizátoři zvládli celé MČR na výbornou. 
 
Doporučení – organizace: 

1. Pochvala za zajištění velkého množství cen. Vyzdvihuji ocenění pro „Nejlepší 
obránkyně turnaje“, „Nejlépe doskakující hráčka“, „Hráčka s nejvíce asistencemi“. 

2. Zkusit přidat Tiskové konference po utkání (trenér a vybraná hráčka z každého týmu). 
Případně s těmito aktéry udělat krátký rozhovor a průběžně vkládat na stránky 
turnaje. 

3. U stolku mít vždy „odborníka“, který se statistikami pracuje pravidelně celý rok.  
4. Nedělní utkání začínat později, aby měly týmy delší čas na odpočinek před 

rozhodujícím utkáním sezóny. 
 
 

Doporučení – pro trenéry a hráčky: 
1. Učit a vést hráčky k tvrdé, ale čisté hře bez pomoci faulů. Nejen v obraně, ale umět  

tuto hru i přijmout. Pozor neplést si s fauly – chytání rukama, vystrčené koleno. 
2. Hráčky by měly více číst hru a reagovat na obranu soupeře, více než jen dělat 

naučené pohyby. 
3. V tréninku se zaměřit na obranné doskakování (box-out). Na MČR útočný doskok 

předčil doskakování obranné  
4. Neustálý rozvoj herních činností jednotlivce, který by měl být součástí tréninkového 

procesu (individuální tréninky)  
5. Více s hráčkami mluvit.  

 
 
 



CELKOVÉ HODNOCENÍ 
 
Basket Slovanka připravila v Benešově velmi povedené MČR. Po celé Mistrovství byla hala 

v Benešově téměř plná fanoušků všech týmů, kteří si mohli užít pěkný turnaj v krásném 

basketbalovém prostředí.  

Mistrovství republiky – přineslo kromě jednoho semifinálového utkání zajímavé a napínavé 
souboje, ve kterých o vítězi rozhodovaly drobnosti. Nasazení všech týmů a energie, se kterou 
hráčky nastupovaly, byla extrémní a plně odpovídala důležitosti této akce, která je vrcholem 
celé sezóny.  
 
Všem klubům a rozhodčím, které se mistrovství účastnili, děkuji za reprezentaci a přeji jim 
mnoho úspěchů v nadcházející sezóně. 
 
 
Zpracoval: Petr Treml 
 


