
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MISTROVSTVÍ REPUBLIKY U17 – dívky 

11. – 12.5. 2019 

 

Hala Folimanka  



 

             Příjmení              Jméno                                                                      

1 Zeithammerová Kateřina 

3 Kapková Barbora 

4 Votrubová Kateřina 

5 Mádlová Natálie 

6 Vopičková Vanessa                                                     

7 Váchová Barbora 

8 Žílová Marie 

9 Malíková Petra 

10 Špelinová Sára 

12 Hranáčová Anna 

15 Samouk Tea                                            Hlavní trenér: Lubor Blažek ml. 

16 Machytková Marie Anna                             Asistenti: Jana Klečková, Daniel Václavík  

 

 

 Příjmení Jméno 

5 Hibalová Jesika 

6 Pilařová Jitka 

7 Lišková Sára 

8 Vavrochová Lucie                                             

10 Zahradníková Eliška 

12 Štenclová Anita 

13 Vejvodová Kateřina 

14 Šťovíčková Martina 

16 Šmídová Klára 

17 Lišková Rebeka Anna                                       

19 Míšková Ivana                                                   Hlavní trenér: Martin Brejla 

21 Koucká Natálie                                                                           



 

 Příjmení Jméno 

4 Svatoňová Lucie 

6 Falladová Štěpánka 

8 Dvořáková Michaela 

13 Temesgenová Nela 

17 Brejchová Eliška              

18 Mádlová Sandra 

22 Nádvorníková Markéta 

23 Nováková Kateřina 

24 Fučíková Monika 

25 Hampejsová Adéla 

27 Kohoutová Adéla                                              Hlavní trenér: Jiří Toušek 

33 Suchanová Barbora                                          Asistent: Marek Csunderlík 

 

 

 Příjmení Jméno 

4 Vítová Adéla 

5 Vlčková Natálie 

6 Velichová Charlotte 

7 Nosková Barbora 

10 Šafránková Nikola 

12 Sakslová Martina 

13 Eliášová Veronika 

14 Pešková Michaela 

15 Bastlová Tereza 

16 Chvojková Andrea 

17 Bartáčková Táňa                                          Hlavní trenérka: Dana Hroudná 

22 Paterová Žofie                                          Asistent: Tomáš Veselý 



 

VÝSLEDKY 

SEMIFINÁLE: 

USK Praha              -          HB Basket                 73:52 (21:16 44:26 55:40) 

Basket Slovanka   -      Sokol Nilfisk H.Králové     80:63 (27:18 41:36 61:48) 

O UMÍSTĚNÍ – 3. – 4. místo 

HB Basket             -           Sokol Nilfisk H.Králové     49:42 (13:16 21:25 35:30) 

FINÁLE – 1. – 2. místo 

USK Praha     -      Basket Slovanka            77:64 (20:13 41:30 57:47) 

 

KONEČNÉ POŘADÍ: 

1. USK Praha 

2. Basket Slovenka 

3. HB Basket 

4. Sokol Nilfisk Hradec Králové 

OCENĚNÉ HRÁČKY: 

MVP: Kateřina Zeithammerová (USK Praha) 

ALL STAR: Monika Fučíková (Basket Slovanka), Kateřina Zeithammerová (USK Praha), 

Eliška Brejchová (Basket Slovanka), Petra Malíková (USK Praha), Nikola Šafránková (Sokol 

Nilfisk H.Králové) 

NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČKY TÝMU: Sokol Nilfisk H.Králové: Nikola Šafránková 

                                                           HB Basket                       : Kateřina Vejvodová 

                                                           Basket Slovanka           : Lucie Svatoňová 

                                                           USK Praha                     : Marie Žílová 

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ: Nejlepší střelkyně                     : Monika Fučíková 

                                             Nejvíce doskočených míčů       : Nikola Šafránková 

 

https://www.fibalivestats.com/webcast/CBFFE/1145130/
https://www.fibalivestats.com/webcast/CBFFE/1145131/
https://www.fibalivestats.com/webcast/CBFFE/1147915/
https://www.fibalivestats.com/webcast/CBFFE/1147916/


 

ZÁPASY MISTROVSTRVÍ ČR 

I. Semifinálový zápas  

USK Praha              -          HB Basket                 73:52 (21:16 44:26 55:40) 

ZÁZNAM UTKÁNÍ: 

https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-

Zeny/Sezona-2018-2019/175612-USK-Praha-HB-Basket-Praha.htm 

                                                

 

     V první čtvrtině hráčky USK získaly 5 bodové vedení trpělivou hrou i dobrým přechodem z obrany do útoku. 
HB Basket kontroval přímočarostí ve hře 1 proti 1. Výborný vstup, agresivita v obraně a vysoké nasazení v útoku 
domácího týmu ve druhé čtvrtině donutilo trenéra HB vzít time out už ve druhé minutě. I po oddechovém čase   
USK navyšoval náskok a poločas vyhrál o 18 bodů. Vstup do třetí čtvrtiny opět patřil hráčkám USK a ve 4. minutě 
byl rozdíl již 22 bodů. Vypadalo to, že utkání bude mít hladký průběh, ale poslední 3 minuty čtvrtiny vyhrál HB 
Basket o 7 bodů. V této fázi utkání domácí hráčky ztratily koncentraci při zakončování střel a při návratu do 
obrany a když stejně pokračovaly i ve 4. čtvrtině, byl stav ve 34. minutě už jenom o 9 bodů. Tým USK uklidnila 
proměněnými šestkami Zeithammerová až tři a půl minuty před koncem a domácí tým nakonec výrazně zvítězil.  

https://www.fibalivestats.com/webcast/CBFFE/1145130/
https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2018-2019/175612-USK-Praha-HB-Basket-Praha.htm
https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2018-2019/175612-USK-Praha-HB-Basket-Praha.htm


 

II. Semifinálový zápas 

Basket Slovanka - Sokol Nilfisk H.Králové 80:63 (27:18 41:36 61:48) 

ZÁZNAM UTKÁNÍ: 

https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-

Zeny/Sezona-2018-2019/175613-Basket-Slovanka-Sokol-Hradec-Kralove.htm 

 

 

Začátek utkání vyšel Slovance, ale Hradec dokázal kontrovat a družstva se střídala ve vedení. Hradecké hráčky 

měly velmi dobrý přechod z obrany do útoku. Slovanka kontrolovala závěr čtvrtiny, pomohlo jí i 12 bodů 

Fučíkové. Ve druhé čtvrtině hradecké lvice ve všech aspektech zlepšily hru a do poločasu snížily náskok 
Slovanky na 5 bodů. Ve druhém poločasu byla Slovanka agresivnější a rychlejší v přechodové fázi, skórovala 

z jednoduchých pozic a dokázala zastavit rychlý protiútok soupeřek. Mladým hráčkám z Hradce docházely síly, 

ale bojovaly až do konce utkání. Domácí celek spoléhal především na své tři osobnosti - Svatoňovou, 

Brejchovou a Fučíkovou, které trenér Toušek dokázal pošetřit na finálové utkání a dal příležitost zasáhnout do 

hry všem hráčkám z lavičky.  

https://www.fibalivestats.com/webcast/CBFFE/1145131/
https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2018-2019/175613-Basket-Slovanka-Sokol-Hradec-Kralove.htm
https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2018-2019/175613-Basket-Slovanka-Sokol-Hradec-Kralove.htm


 

 
O umístění 3. – 4. místo 
 
HB Basket             -           Sokol Nilfisk H.Králové     49:42 (13:16 21:25 35:30) 

ZÁZNAM UTKÁNÍ: 
https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-

2018-2019/175759-HB-Basket-Praha-Sokol-Hradec-Kralove.htm 

 
 

 
  

První čtvrtinu hrály hradecké hráčky rychle a jednoduše v situacích 1 proti 1. Nebýt unáhlených rozhodnutí z jejich 
strany v závěru první desetiminutovky, mohl být rozdíl ve skóre větší. Ve druhé čtvrtině oba týmy kumulovaly 
nepřesnosti a z důvodu četných ztrát v driblinku, nepřesných přihrávek i malé úspěšnosti střelby se skóre příliš 
nehýbalo. Ve třetí čtvrtině si hradecké hráčky udržovaly mírné vedení, ale 3 minuty před koncem této 
desetiminutovky tým HB poprvé vyrovnal. Soupeřky se následně po řadě nepřesností nedostaly ke střele a HB 
Praha šel do posledního dějství s 5 bodovým náskokem. Hráčka HB Lišková zahájila čtvrtinu košem s faulem, 
proměnila i TH. Následoval presing, zisk a po jednoduchém koši odskočil tým HB už na 10 bodů. Tento náskok se 
ukázal jako klíčový. Obě družstva neměla dobré střelecké pozice, takže skóre na obou stranách téměř 
nenarůstalo. Hráčky SHK se ještě přiblížily na pětibodový rozdíl, ale tým HB si uhlídal výsledek a proměnil důležité 
TH v závěru utkání. 

https://www.fibalivestats.com/webcast/CBFFE/1147915/
https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2018-2019/175759-HB-Basket-Praha-Sokol-Hradec-Kralove.htm
https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2018-2019/175759-HB-Basket-Praha-Sokol-Hradec-Kralove.htm


 

Finále   1. – 2. místo 

USK Praha     - Basket Slovanka            77:64 (20:13 41:30 57:47) 

ZÁZNAM UTKÁNÍ: 

https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-

Zeny/Sezona-2018-2019/175758-USK-Praha-Basket-Slovanka.htm 

 
 

 

První čtvrtina patřila domácím hráčkám. V úvodu se oba týmy spoléhaly hlavně na skórování z RP a 
poloprotiútoku. V šesté minutě proměnila Zeithammerová tříbodový pokus a USK vedl o 6 bodů. Náskok se 
zvyšoval a na dvojciferném rozdílu se podílely 2 nejlepší hráčky první čtvrtiny. Malíková byla faulována a i když 
nedala TH, Machytková doskočila a přihrála opět Malíkové, která zvyšovala na 20:10. V závěru první 
desetiminutovky se hráčky USK špatně domluvily při přebírání a Svatoňová korigovala výsledek na 20:13. Ve 
druhé čtvrtině si hráčky USK udržovaly vybudovaný náskok díky lepší střelbě z perimetru a nenechaly rozehrát 
oporu týmu Fučíkovou, když ji velmi dobře bránila Machytková. Ve třetí čtvrtině se Slovance dařilo skórovat za 
tři body (2x Svatoňová, 1x Brejchová), ale hráčky USK dokázaly vždy odpovědět a na konci čtvrtiny udržely 
desetibodový náskok.  Velmi podobně vypadala i čtvrtá čtvrtina. Slovanka se dvakrát dostala na rozdíl 7 bodů, ale 

https://www.fibalivestats.com/webcast/CBFFE/1147916/
https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2018-2019/175758-USK-Praha-Basket-Slovanka.htm
https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U17-Extraliga/Cast-Mistrovstvi-CR/Pohlavi-Zeny/Sezona-2018-2019/175758-USK-Praha-Basket-Slovanka.htm


 

když ze sedmi bodů na deset pro USK trojkou upravila Žílová a Malíková navýšila náskok na 12, hráčky Slovanky 
už na odpověď nenašly energii. Závěr velmi zkušeně zvládla Zeithammerová. Hráčky a realizační tým USK Praha 
si titul zaslouží. USK ve finálovém utkání velmi dobře týmově bránil, v útoku se hráčky vhodně doplňovaly a měl 
nejlepší hráčku na útočné (Malíková) i obranné (Machytková) polovině hřiště. 

 

 

SLEDOVANÉ HRÁČKY 

K dalšímu sledování hráček v reprezentačních týmech a klubech navrhuji: 

USK Praha: 

Malíková, Zeithammerová, Machytková, Žílová, Špelinová, Samouk, Kapková 

Slovanka: 

Fučíková, Svatoňová, Brejchová, Suchanová (host BK Strakonice) 

HB Basket: 

Vejvodová, Míšková (host Sokol Nusle) 

Sokol Nilfisk Hradec Králové: 

Šafránková, Vítová, Nosková, Bartáčková, Eliášová, Velichová 

Hráčky navrhuji po zohlednění následujících kritérií (bez pořadí): Somatotyp, atletičnost, mentální dispozice 
(přístup, týmovost, „winning spirit“, atd.), dovednosti a jejich možný rozvoj. 
Hodnocení výkonu na MČR, přípravu hráček a další sledování projednám přímo s klubovými trenéry a trenéry 
příslušných reprezentačních družstev. 
 
 
 
 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

    Organizační zabezpečení turnaje bylo na vysoké úrovni. Velmi dobře pracoval celý zápasový servis 

a medializace v průběhu i po skončení M-ČR (viz  https://www.cbf.cz/ostatni/kratke-zpravy/kadeti-a-

kadetky-zakonci-obdobi-mcr-2019.html, https://www.cbf.cz/ostatni/kratke-zpravy/mcr-u17-drama-

v-brne-a-domaci-prazska-radost.html a http://www.uskbasket.cz/mladez) 

 

 

 

https://www.cbf.cz/ostatni/kratke-zpravy/kadeti-a-kadetky-zakonci-obdobi-mcr-2019.html
https://www.cbf.cz/ostatni/kratke-zpravy/kadeti-a-kadetky-zakonci-obdobi-mcr-2019.html
https://www.cbf.cz/ostatni/kratke-zpravy/mcr-u17-drama-v-brne-a-domaci-prazska-radost.html
https://www.cbf.cz/ostatni/kratke-zpravy/mcr-u17-drama-v-brne-a-domaci-prazska-radost.html
http://www.uskbasket.cz/mladez


 

ZÁVĚRY 

Své závěry budu směřovat k obecným doporučením ohledně další přípravy hráček. 

Útok:  

- při střelbě z krátké vzdálenosti zvýšit odolnost v zakončení, střelba v kontaktní situaci, 

psychickém tlaku, po zatížení 

- při hře 1 proti 1 rychlejší rozhodování při volbě řešení (hráčky zůstávají příliš dlouho 

v trojnásobně nebezpečném postoji, někdy ho nemusí použít vůbec) 

- při hře 1 proti 1 lepší vidění situace za obránkyní  

- malá efektivita clon na hráčku s míčem i bez míče z důvodu nedokonalých základních 

činností – driblink (využití clony „rameno na rameno“), přihrávka (špatný timing a 

technika), práce nohou (navedení obránkyně na clonu, činnost clonící hráčky) 

- zlepšení přihrávek do vnitřního prostoru – technika, timing, úhel 

- pracovat na univerzálnosti hráček 

Obrana: 

- dodržení postavení mezi hráčkou a míčem v situaci deny defense, i když míč změní pozici 

(přihrávka), většinou ve vnitřním prostoru (hráčky „odpočívají“) 

- téměř všechny hráčky na slabé straně nebyly v obranném postoji, z čehož vyplývaly chyby 

ve výpomoci a následné rotaci (hráčky „odpočívají“) 

- v přechodu z útoku do obrany často hráčky „propadly“ na útočné polovině hřiště, chyběl 

sprint pod úroveň míče 

- malá agresivita při řešení clon na hráčku s míčem. Na MČR téměř nebylo vidět řešení 

„předskok“ a zdvojení! Družstva preferovala přebírání, ale i to se může realizovat 

s přiměřenou dávkou agresivity na hráčku s míčem. 

- práce rukou v passing line 

 

Zpracoval: 

PaedDr. František Rón 

ústřední trenér mládeže  -  dívky 



 

 

 

 


