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1. Zúčastněné týmy  

BA Sparta Praha:        Trenéři: Marcel Krämer, Ondřej Zajíček 

     

  

 7 – Veronika Vojtíková, 8 - Tereza Jenková, 9 - Adéla Šedová,  10 – Vendula 
 Krausová, 11 – Tereza Zajíčková,  12 – Babeta Loučková,  13 – Martina Šalkovičová,  
 16 – Sandra Dubjáková,  18 – Luisa Vydrová, 18 – Adéla Hrdinková, 20 – Natália 
 Zvancigerová,  23 –  Barbora Soukupová  
 
 
 

Sokol Nilfisk Hradec Králové:        Trenéři: Jan Uhlíř, Tomáš Veselý 

       

  
 4 - Anna Nováková, 6 - Charlotte Velichová, 7 - Kateřina Zárubová, 8 – Alice 
 Konštacká, 13 - Tereza Telecká, 14 - Veronika Špeldová, 22 - Michaela Polanská, 
 24- Nikola Šafránková, 35 – Adéla Sobotková,  43 – Anna Brožová,  45 – Natálie 
 Vlachová,  77 – Dominika Paurová 



 

 

BK Chomutov:        Trenéři: Ondřej Matýs, Pavel Staněk  

      

  

 4 – Barbora Jorová,  5 – Eliška Staňková,  6 – Marie Staňková,  7 - Kateřina Kloudová,  
 8 – Darina Peterková,  10 – Adéla Kočí,  11 – Nikola Strádalová,  12 – Valentýna  
 Kadlecová,  13 – Adriana Krešne,  15 – Johana Staňková,  16 – Martina Blahová,   
 18 – Pavla Kordaničová   
 

 

HB Basket Praha:        Trenéři: Martin Brejla, Petr Šťovíček 

   

  

 4 – Anna Paula Moreira,  5 – Klára Balážová,  6 – Tereza Karasová,  7 – Sára Lišková,   
 9 – Anita Štenclová,  10 – Martina Šťovíčková,  17 – Eliška Semerádová,  22 – Barbora 
 Kučerová,  25 – Barbora Krásná,  32 - Žofia Vajdová  



 

BK Žabiny Brno:        Trenéři: Petr Křivánek, Dominika Benešová 

                    

 4 – Julie Michalčíková,  6 – Zuzana Květoňová,   7 – Anna Brandejská,   
 8 – Zuzana Křížová,  9 – Natálie Benešová,  10 – Anna Jedličková,  
  12 – Jana Streitová, 13 – Kateřina Andresková,  15 – Ema Jetelinová,   
 16 – Ema Bartoňová,  17 – Anna Dospělová,  18 – Monika Rešková 
  

BK Strakonice:        Trenéři: Jiří Johanes, Jakub Mužík 

   

  

 2 – Klára Petelová, 6 –Anastázie Pešková, 9 – Adéla Baláková,  10 – Karolína 
 Hauserová, 11 – Romana Chocholatá, 12 – Adéla Johanesová, 13 – Adéla 
 Junková,  18 – Kristýna Kotrcová,  20 – Adéla Žáčková,  21 – Nella Bernasová,  
  25 – Sára Parkosová,  26 – Lucie Čadková  



 

KP Brno:         Trenéři: Róbert Sivák  

    

             

 2 – Anna Benešová,  4 – Michaela Cibulková,  6 – Pavlína Budská,  7 – Michaela 
 Pagáčová,  8 – Kateřina Medáková,  10 – Adéla Mezihoráková,  11 – Veronika 
 Prokešová,  14 – Eliška Mátlová,  16 – Ema Ospalá,  17 – Kristína Kuklová,   
 18 – Aneta Goliášová 
 

    Sluneta Ústí nad Labem:       Trenéři: Martin Gabriel, Drahomíra Vondřičková 

          

        

   
 1 – Barbora Davidová,  4 – Lucie Pekárková,  5 – Barbora Hnízdilová,  7 – Agáta 
 Seidlová, 9 – Iva Procházková, 10 – Melánie Štréblová,  13 – Natálie Svobodová,  
 14 - Viola Zajícová, 15 – Klára Vondřičková, 17 - Johana Kopecká, 18 – Tereza 
 Maruštíková, 21 – Marie Riegertová 



 

         

2. Výsledky utkání s komentářem 

3.5.2019 Čtvrtfinále  

BA SPARTA PRAHA - SLUNETA ÚSTÍ NAD LABEM  113:68 (28:15, 56:28, 92:46) 

Sluneta držela vyrovnané skóre s domácím favoritem pouhé 4 minuty (6:6). Od této chvíle 

dominoval domácí tým. Aktivní celoplošná obrana nutila soupeřky ke ztrátám, které dokázaly 

domácí hráčky trestat rychlým protiútokem. Od začátku byla velmi aktivní Vydrová (16 bodů 

za poločas, střelba z pole 8/9) a na rozehrávce s chutí hrající Vojtíková (6 asistencí a velmi 

dobrý výkon na obranné polovině). Hodně prostoru na palubovce dostaly i hráčky ročníku 

2005 a na hřišti se neztratily, svoje minuty dokázaly využít. Ústí zaslouží pochvalu z a 

bojovnost až do konce utkání. Odměnou mu byla vyhraná poslední čtvrtina. 

 

HB BASKET PRAHA – BK ŽABINY BRNO   48:68 (10:24, 21:37, 38:52) 

Od tohoto utkání se očekával vyrovnaný souboj týmů, které praktikují podobný styl hry. 

Snaha o rychlý protiútok a v postupném útoku minimum akcí, kdy je hra založená na drive 

and kick (nájezd a vyhození). Od začátku se pražský tým trápil s koncovkou.  

Kdyby se v utkání měřilo držení míče, pravděpodobně by vyhrál HB Basket, ale vzhledem 

k jeho tragické úspěšnosti při zakončení (kolem 20%) se z postupu do semifinále po zásluze 

radovaly brněnské Žabiny. 

 

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ – KP BRNO  87:56 (21:8, 40:20, 64:38) 

Velmi poklidné utkání, ve kterém nebylo o vítězi pochyb od prvních minut. Hradec mohl 

nechat odpočívat Šafránkovou (ve středu odehrála utkání extraligy U17). Hradec svoji aktivní 

celoplošnou obranou nutil soupeře k mnoha ztrátám (25) a zajistil si tak jednoduché body. 

Díky převaze na doskoku a velkému počtu ztrát Brna měly hradecké lvice o 30 střel více než 

brněnský tým. Trenéři Hradce tak mohli rovnoměrně prostřídat všechny hráčky a ušetřit síly 

na další utkání. 

 



 

BK CHOMUTOV – BK STRAKONICE  52:55 (9:13, 27:29, 36:41) 

Nejvyrovnanější čtvrtfinále, kde se o vítězi rozhodovalo v poslední minutě. Favorizovaným 

hráčkám Chomutova se nepovedl vstup do utkání (první koš až v 5. minutě, za stavu 0:9). 

Nejužitečnější hráčka Chomutova Kadlecová se střelecky trápila po celé utkání (špatně 

volené střely a nájezdy do plné obrany). Navíc měla problémy s fauly a hodně minut 

proseděla na lavičce. Strakonice táhla kapitánka Junková a důležitou roli (hlavně při bránění 

Kadlecové) sehrála Žáčková, která byla i nejlepší střelkyní utkání. Chomutov se několikrát 

přiblížil na rozdíl jednoho koše, ale nepodařilo se mu dostat do vedení. Nedokázal využít ani 

absence Junkové (svalové zranění) poslední čtyři minuty. Hráčky Strakonic ubránily těsný 

náskok a zaslouženě vyhrály. Na toto utkání byly výborně připravené a bojovaly na hranici 

svých možností. Jeden z faktorů prohry Chomutova byla i špatná střelba trestných hodů 

(25/11). 

 

4.5.2019 utkání o 5.-8. místo   

SLUNETA ÚSTÍ NAD LABEM - HB BASKET PRAHA  62:82 (11:19, 33:34, 46:57) 

Do utkání poražených čtvrtfinalistů lépe vstoupily pražské hráčky a v průběhu 1. čtvrtiny si 

vytvořily desetibodový náskok (19:9). V 2. části HB navázalo na nervózní výkon ze čtvrtfinále 

(špatné volené střely, nepřesné zakončení, nevynucené ztráty). Ve 24. minutě se poprvé 

dostaly do vedení hráčky Ústí (41:39). Následující tříminutový úsek však vyhrály hráčky HB 

14:2 a opět si získaly dvojciferný náskok, hlavně díky energii, kterou přinesly hráčky z lavičky 

(Krásná, Vajdová). Hráčky HB kromě rozhodujícího náskoku získaly také klid do zakončení a 

zbytek utkání už měly plně ve své režii.   

 

KP BRNO - BK CHOMUTOV 61:84 (11:20, 27:43, 40:63) 

Druhé utkání poražených čtvrtfinalistů měly od začátku pod kontrolou hráčky Chomutova. 

Královo pole v utkání limitovalo opět velké množství ztrát (26), z kterých dal Chomutov 28 

bodů. Levhartice více než polovinu svých bodů daly z rychlého protiútoku (43 bodů). 

Střelecky se dařilo Jorové (23 bodů,  trojky 5/4). 

 



 

4.5.2019 Semifinále   

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ – BK STRAKONICE 75:30 (31:2, 49:7, 62:23) 

První semifinále bylo více než jednoznačnou záležitostí. Strakonice nastoupily bez zraněné 

Junkové a nenavázaly na výborný výkon ze čtvrtfinále. V prvním poločase si připsaly 24 ztrát 

a zápas vypadal jako tréninkové dvojtaktové  cvičení Hradce. Po 19 ti minutách bylo skóre 

47:2 a o prvním finalistovi bylo rozhodnuto. Druhý poločas se dohrával v poklidu a rozdíl ve 

skóre už dále nenarůstal. Nejlepší střelkyně Hradce - Velichová 16, Šafránková 13. U 

Strakonic se prosadila Čadková (17 bodů, více než polovina bodů celého týmu). 

 

BA SPARTA PRAHA - BK ŽABINY BRNO 73:57 (28:17, 49:28, 63:41) 

V druhém semifinále se očekával vyrovnanější souboj. Bylo tomu tak do poloviny první 

čtvrtiny. Sparta začala více řízenou hrou.  Žabiny se dokázaly prosazovat volnou hrou drive 

and kick s dobrou úspěšností při zakončení (Křížová -2x floater). V 5. minutě vedly Žabiny 

11:9. U Sparty se do hry výborně zapojily hráčky z lavičky (Loučková, Zvancigerová, 

Hrdinková), jejich příchodem se hra Sparty zjednodušila a zrychlila. Střelecky se dařilo Jenkové 

(do poločasu 14 bodů – 4 trojky), výbornými asistencemi se blýskla Vojtíková. Do poločasové 

přestávky narostl rozdíl ve skóre nad dvacet bodů. V druhém poločase se už hrálo vyrovnané utkání. 

Po přestávce se více prosazovala do poločasu nevýrazná Vydrová  (17 bodů, 12 doskoků), 

společně s Jenkovou,  nejlepší střelkyní  Sparty.  Domácí  soupeře výrazně převýšily na 

doskoku (50-33), díky  velké aktivitě hlavně na útočném  21-9.   V týmu Žabin se střelecky 

prosadila Streitová (18 bodů s vysokou úspěšností střelby 9/6 - trojky 2/2), Křížová přidala 14 

bodů. 

 

 

 

 

 

 



 

5.5.2019 utkání o 7. místo   

SLUNETA ÚSTÍ NAD LABEM – KP BRNO  86:56 (18:11, 47:25, 64:43) 

Souboj o konečné 7. místo začaly lépe hráčky Ústí. Po 5ti minutách vedly 10-2 a byla na nich 

vidět větší chuť zakončit turnaj vítězně. Většinu prvního poločasu vedly ústecké hráčky o 5-

10 bodů. O utkání rozhodla ústecká šňůra 15-0 v posledních čtyřech minutách. Většinu 

brněnského týmu tvořily hráčky kategorie U14, které minulý týden odehrály MČR (5 utkání 

za 4 dny). Únavy byla na hráčkách více než zřetelná. Hlavně v tomto utkání už nenašly fyzické 

ani morální síly bojovat o vítězství. V útoku hrála pouze hráčka s míčem a ostatní stály. 

Obrovský rozdíl byl na doskoku (60-36).  

 

5.5.2019 utkání o 5. místo   

HB BASKET PRAHA - BK CHOMUTOV 65:72 (15:20, 33:38, 49:56) 

Na obou týmech byla vidět snaha zakončit turnaj výhrou a 5. místo bylo motivací. Hrálo se 

velice bojovné a vyrovnané utkání. Chomutov se na začátku snažil využívat výškové převahy. 

V úvodu se prosazovala aktivní Johana Staňková (8 bodů – po různých zakončeních – v 

dolním postavení, v RP, po útočném doskoku, střela ze střední vzdálenosti). Druhá čtvrtiny se 

odehrávala ve vlnách. Nejprve HB (8-0), hlavně díky lépe připraveným střeleckým pozicím a 

dvěma tříbodovým střelám. Následně (9-0) Chomutov, kdy hlavní zásluhu měla s obrovskou 

energií hrající Peterková.   V poslední čtvrtině se HB přiblížily na jeden bod, ale nepovedlo se 

mu přehoupnout přes soupeře. Chomutov si zaslouženě vybojoval 5. místo na mistrovství 

ČR. Dvojciferný počet bodů si připsalo hned kvarteto hráček Chomutova (Peterková 19, 

Kadlecová 15, Jorová a Staňková J. 12). Pražský HB Basket se střelecky opíral o trojici 

Štenclová 16, Semrádová 13 a Šťovíčková 12 bodů. Chomutov výrazně vyhrál na doskoku 

(50-34). 

 

5.5.2019 utkání o 3. místo   

BK STRAKONICE  - BK ŽABINY BRNO 53:79 (10:20, 22:43, 40:64) 

Do boje o bronzové medaile nastoupily Strakonice i s kapitánkou Junkovou a s navráceným 

sebevědomím. Brzo se dostaly do vedení 6-0 a chtěly nechat zapomenout na semifinálový 



 

debakl. Žabiny se rozjížděly pomaleji, ale od poloviny 1. čtvrtiny to byly Žabiny, jaké jsme 

viděly v předešlých utkáních. Bodovaly po nájezdech (Anrejsková, Streitová 6 bodů) a o výhře 

rozhodly dvěma čtyřminutovými úseky na přelomu poločasu. Poslední 4 minuty vyhrály 13-0, 

kdy úspěšně praktikovaly zónový pressing a přidávaly jednoduché koše. Druhý úsek přišel 

hned po přestávce 13-2 (Brandejská 8 bodů, 2 trojky). Rozdíl ve skóre překročil 30 bodů a o 

bronzových medailistkách bylo rozhodnuto. Utkání už se jen dohrávalo, zapojily se všechny 

hráčky z lavičky. V brněnském týmu hned pět hráček překonalo dvojcifernou hranici bodů 

(Brandejská 19, Streitová 15, Křížová 13, Andresková a Jedličková 11). Za Strakonice byla 

nejlepší střelkyní Hauserová 18 bodů (4 trojky), Junková a Čadková přidaly po 12 bodech.  

 

5.5.2019 Finále   

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ – BA SPARTA PRAHA  90:57 (23:8, 41:17, 70:33) 

Finálové utkání mělo být vrcholem celého turnaje a od dvou nejkvalitnějších týmů tohoto 

ročníku se očekával výborný a vyrovnaný basketbal. Skvělý výkon však předvedlo jen jedno 

družstvo a to byl Hradec Králové. Hráčky na soupeře doslova vlétly a Sparta nedokázala 

tomuto tlaku vzdorovat. Hradec výborně dirigovala a bodově táhla Velichová. Všechny 

hráčky, které šly na hřiště z lavičky, ještě přidávaly energii a Sparta se vůbec nedostala do 

utkání (odehrála asi nejhorší utkání v sezóně). Trápení vrcholilo mezi  5.- 15. minutou, kdy si 

Sparta připsala pouhý jeden bod. Vydrová měla brzo dva fauly a po návratu na hřiště hned 

třetí, Šedová 0 bodů za poločas. Hráčky z lavičky tentokrát nenavázaly na výkony 

z předešlých utkání a tak již v poločase bylo téměř rozhodnuto. V začátku 2.poločasu se 

Sparta ještě pokusila změnit obraz hry, ale na výborně hrající hradecké lvice to nestačilo a 

jejich náskok stále narůstal.  Za výkon ve finálovém utkání zaslouží pochvalu všechny hráčky 

Hradce. Přesto bych vyzvedl trojici opor - Velichová 24 bodů (5 trojek), Šafránková 17 bodů a 

11 doskoků, Zárubová 13 bodů. V utkání byly vidět i dvě hráčky ročníku 2005 – Brožová 12 

bodů a Paurová (MVP turnaje U14), která si připsala 14 doskoků. U poražených překvapil 

hlavně herní projev, kdy chybělo téměř vše, co Spartu zdobilo po celou sezónu – rychlost, 

agresivita, bojovnost, takto odevzdaný výkon byl zklamáním. Prohrát můžeš, ale musíš se 

poprat a na palubovce nechat to nejlepší - a to se nestalo. 

  

 



 

3. Individuální ocenění  

MVP    -  Charlotte Velichová 

Nejlepší střelkyně turnaje -  Charlotte Velichová - 50 bodů 

Nejužitečnější hráčky jednotlivých týmů 

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ -  Kateřina Zárubová 

BA SPARTA PRAHA  - Adéla Šedová 

BK ŽABINY BRNO  - Anna Brandejská 

BK STRAKONICE  - Lucie Čadková 

BK CHOMUTOV  - Barbora Jorová 

HB BASKET PRAHA  - Eliška Semrádová 

SLUNETA ÚSTÍ NAD LABEM - Melánie Štréblová 

KP BRNO   - Anna Benešová 

 

ALL STAR tým   

Veronika Vojtíková (BA Sparta Praha) 

Zuzana Křížová (KP Brno) 

Nikola Šafránková (Sokol Hradec Králové) 

Luisa Vydrová (BA Sparta Praha) 

Adéla Junková (BK Strakonice) 

 

 

 



 

4. Konečné pořadí: 

1. SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ 

2. BA SPARTA PRAHA 

3. BK ŽABINY BRNO 

4. BK STRAKONICE 

5. BK CHOMUTOV 

6. HB BASKET PRAHA 

7. SLUNETA ÚSTÍ NAD LABEM 

8. KP BRNO 

 

5. Hodnocení jednotlivých týmů a vybraných hráček 

KP BRNO 

KP se v průběhu sezóny objevoval mezi čtyřmi nejlepšími týmy a pravděpodobně mohl 

pomýšlet na medaile. Po zranění a následné nepřítomnosti klíčové hráčky a bodového lídra 

Hynkové byl tým v posledních 10ti utkání extraligy úspěšné pouze dvakrát. Na tuto 

neúspěšnou sérii navázal třemi prohrami na MČR. Druhým důvodem neúspěchu byla únava 

hráček. Více než polovinu týmu tvořily hráčky ročníku 2005, které měly za sebou MČR U14. 

Ve všech utkáních prohrály vysokým rozdílem. Únava byla vidět hlavně v pohybu hráček, 

velmi často hrála pouze hráčka s míčem a ostatní stály.  Dalším faktorem, který 

pravděpodobně souvisí s únavou, bylo velké množství ztrát (průměr 25 na utkání). Nedařila 

se střelba z delší vzdálenosti (střelba za tři body 20/1 – 5%) 

Cibulková – nejlepší střelkyně týmu, technicky dobře vybavená, více pracovat na levé ruce a 

vyrovnat se s tvrdší obranou 

Mezihoráková - 2005 dokáže se prosadit v útoku (hra 1 na 1), slabší obrana, téměř 

neexistuje obrana hráčky bez míče (slabá strana) 

Medáková – 2005, vyšší hráčka s dobrým pohybem, která má potenciál. Chybělo větší 

zapálení pro hru (možné spojené s již zmiňovanou únavou) 

 

 



 

SLUNETA ÚSTÍ NAD LABEM 

Sluneta celou sezónu bojovala o možnost zahrát si na Mistrovství. Tento cíl se hráčkám 

podařilo splnit a samotný turnaj si jely užít a předvést svůj nejlepší výkon. V týmu chyběla 

„hvězda“, jakákoli hráčka mohla překvapit a tak i o body se staralo více hráček (každé utkání 

jiná nejlepší střelkyně). Hráčky svým talentem nedosahovaly kvality nejlepších v tomto 

ročníku, vždy však bojovaly až do konce utkání bez ohledu na skóre (proti Spartě prohrávaly 

o více než 50 bodů, přesto utkání nevypouštěly a dokázaly vyhrát poslední čtvrtinu). Trenér 

Gabriel byl velmi aktivní a snažil se hráčky stále burcovat a povzbuzovat. V utkáních byla 

snaha měnit obrany (celoplošný osobní i zónový presink, zónová obrana). Za svoji aktivitu a 

pozitivnost hráčky Ústí zaslouženě vyhrály poslední utkání a zajistily si tak 7.místo. 

Štréblová – trenérem vyhlášená nejlepší hráčka týmu. Nejvíce získaných míčů na turnaji (5 

zisků na utkání). Velmi dobrá anticipace v obraně, nedařila se střelba z delší vzdálenosti 

Další hráčky ke sledování :  Pekárková, Maruštíková, Davidová, Vondřičková 

 

HB BASKET PRAHA  

Hráčky bojovaly, ale po celý turnaj se praly se špatnou úspěšností při zakončení. Mnohokrát 

nedokázaly proměnit ani nejvyloženější příležitosti. S úspěšností (neúspěšností) klesalo také 

sebevědomí hráček. Chyběl lídr, který dokáže vzít zodpovědnost na sebe. V sezóně nejvíce 

bodová hráčka Lišková se turnajem střelecky protrápila.  HB se opíralo o agresivní 

celoplošnou osobní obranu. V útoku byla hra založená na drive and kick (nájezd a vyhození) a 

jednoduchých kombinacích zakončenými  clonou od postranní čáry. Tým nemá vysokou 

hráčku, přesto tuto roli velmi dobře plní nenápadně hrající Semrádová (clona na hráčku 

s míčem, snaha pracovat v dolním postavení).  Týmu nelze upřít snahu a obrovské nasazení, 

ale v mnoha případech chyběla myšlenka i hráčka, která by tým řídila ze hřiště. Chybělo lepší 

rozhodování v útočné fázi (lepší volba střeleckých pozic a využití hráček, kterým se v dané 

chvíli dařilo). 

 Lišková – největší bojovnice týmu, sebevědomá a silná v nájezdu, ale po celý turnaj bojovala 

s úspěšností při zakončení. Potřeba pracovat na technice střelby. Díky své aktivní hře nejvíce 

faulovaná hráčka (8 získaných faulů na utkání) 



 

Štenclová – zajímavý somatotyp s velmi dobrou technikou střelby. Na turnaji střelba za tři 

body 47% Chybí větší důraz a chuť hrát do koše (bojí se kontaktu). Hrát s větším 

sebevědomím   

Šťovíčková – podobný somatotyp jako Štenclová, aktivnější ve hře do koše. Na turnaji méně 

zakončovala než v průběhu roku (malé sebevědomí?) 

  

BK CHOMUTOV 

Levhartice nezvládly čtvrtfinálové utkání se Strakonicemi, těsná prohra je odsoudila do bojů 

o 5. -8. místo. Tam už obě utkání vyhrály, ale jejich výkony nebyly takové, jaké si trenér 

představoval. Chomutovský tým má na soupisce dvě vysoké hráčky (Staňková J., Strádalová), 

které by v budoucnu mohly pomoci vyřešit náš dlouhodobý nedostatek pivotmanek. Možná 

by stálo za to více hrát přes dlouhé a dostávat víc míčů do dolního postavení. V této kategorii 

je ještě spoluhráčky nedokázaly využít pro lepší výsledek, ale je dobré, že se takové hráčky 

objevují. Bohužel se turnaj nepodařil opoře týmu - talentované Kadlecové (již absolvovala 

turnaj s reprezentačním výběrem U16). Pravděpodobně se na ní projevila únava z náročné 

sezóny. Na týmu je vidět snaha o rychlý protiútok, do kterého se zapojovaly i dlouhé hráčky. 

V některých momentech zbrklost a netrpělivost při výběru střelecké pozice. Individualistická 

hra, kdy hráčka zakončuje v brzkých částech útoku a do plné obrany (Kadlecová, Jorová, 

Peterková). Pracovat na lepším čtení obrany, při nájezdu vyhození a další pohyb míče nebo 

přizastavení a zapojení ostatních hráček. Do budoucna z hlediska obsazení herních pozic 

velmi zajímavý tým. 

Kadlecová – Hráčka s velkým potenciálem, která na turnaji doplatila na únavu. Letos 76 

odehraných utkání v extralize U17, U15 (s velkou minutáží). Absolvovala přípravu a turnaj 

s reprezentačním výběrem U15  v prosinci 2018 a U16 v dubnu 2019. Přes velkou snahu se jí 

MČR nepodařilo podle vlastních představ. Na turnaji zaostávala ve své nesilnější stránce, 

zakončování. Nedařila se jí střelba se střední a delší vzdálenosti ani v přechodové fázi, kdy se 

dokáže prosazovat do nepřipravené obrany. Soupeřky se na ni výborně připravily. Byla vidět 

obrovská snaha pomoct týmu, ale musí ještě zapracovat na rozhodovací fázi (zakončení x 

připravení lepší pozice spoluhráčce). Ve čtvrtfinále ji navíc brzdily fauly.  

Jorová – rozehrávačka, která se snaží hrát rychle dopředu. Jako rozehrávačka, která by měla 

řídit tým, musí být víc vidět a slyšet. V některých momentech se soustředí víc na svoji hru než 



 

na řízení týmu. Na turnaji velmi dobrá střelba za tři body (50% 10/5). Dobrý pull up jump, 

pracovat na levé ruce 

J. Staňková – dokáže hrát v dolním postavení, ale nechce se jí svádět osobní souboje.  Chybí 

větší zarputilost, nechce hrát tělem, je náladová. Na svoji výšku se dobře zapojuje do 

rychlého protiútoku a má dobrou střelu ze střední vzdálenosti. Možná i proto hraje raději od 

koše (a volí střelu) než v podkošovém prostoru. Nejvíce doskočených míčů na turnaji (11 

doskoků na utkání) 

Strádalová – zatím hodně „rozevlátá a nestabilní“. Pracovat na zakončení z krátké 

vzdálenosti a hlavně na stabilitě. 

 

BK STRAKONICE 

Strakonickým hráčkám se podařilo čtvrtfinálové utkání, kdy zaskočily mírně favorizovaný 

Chomutov. Díky novému systému MČR si tímto vítězstvím zajistily místo mezi čtveřicí 

nejlepších, kde však již nedokázaly se soupeřkami držet krok. Neměly takovou hráčskou 

kvalitu a čtvrtfinálová výhra byla asi maximem tohoto týmu. Ve hře se opíraly o výkony 

Junkové (ta se zranila v konci prvního utkání) a Čadkové. Malá rotace hráček, které mohly 

zasáhnout při vyrovnaném průběhu utkání. V útoku hrály jednoduchou hru založenou na hře 

1 na 1, dokázaly využít hry Junkové proti vyšším protihráčkám ve hře 1 na 1 čelem ke koši 

(utkání proti Chomutovu – Staňková, Strádalová). Zklamáním byl odevzdaný výkon 

v semifinále proti Hradci (2-47 v 19. minutě).   

Junková – dokázala se prosazovat ve hře 1 na 1, silový nájezd, kterým přehrávala vyšší 

obránkyně. Do budoucna by se měla posouvat na pozici křídla a bránit i menší rychlejší 

hráčky 

Čadková – nenápadná hráčka, která ale byla nejlepší střelkyní svého týmu a byla vyhlášená i 

nejlepší hráčkou Strakonic na turnaji. Slušná střelba ze střední vzdálenosti, dokáže využít hru 

nájezd – vyhození. 

Žáčková – upozornila na sebe výborným výkonem proti Chomutovu, kde nejen výborně 

bránila Kadlecovou, ale dokázala se i prosazovat nebojácnými nájezdy 

 



 

BK ŽABINY BRNO 

Hráčky Žabin byly opět velmi dobře připravené na nejdůležitější část sezóny. Kolektivně 

hrající tým předváděl rychlý basketbal založený na opakovaných nájezdech a vyhození. 

Hledání výhodnější pozice pro spoluhráčku, častý extra pass ukazoval na nesobeckost a 

kolektivní výkon. Osobní obranu od půlicí čáry měnil s celoplošným osobním presinkem. 

Tímto pressingem si zajistily rozhodující náskok v boji o medaile (8 minut na hranici poločasu 

vyhrály 26-2). Zaslouženě si vybojovaly bronzové medaile a nutno přiznat, že na dva nejlepší 

týmy v této kategorii neměly. Vyrovnanost týmu dovolovala trenérovi Křivánkovi často 

střídat a žádná hráčka se tak nedostávala na 30 odehraných minut na utkání. Toto rozložení 

má však i tu nevýhodu, že nejsou v týmu lídři. Na turnaji lehce vyčnívala Křížová (zařazená do 

all star týmu) a Brandejská (trenérem vyhlášená nejlepší hráčka týmu), střelecky se dařilo 

Streitové.  Nejasná na pozici ústřední rozehrávačky. Na tomto postu se střídaly Andrejsková, 

Dospělová, Jedličková. Všechny tyto hráčky střídaly dobré momenty se slabšími.  

Křížová – dobrý ballhandling se zvednutou hlavou, slušná střela (i z delší vzdálenosti), velmi 

dobrá hra 1 na 1, často zakončovala floater. Při hře vypadá její pohyb lehce. Dobrá na 

doskocích, v některých částech hry by potřebovala být vidět větší zarputilost (řeč těla)   

Streitová – nejlepší střelkyně týmu (41 bodů), se prosazovala dobrými nájezdy i dobrou 

střelbou po vyhození (catch and shoot) 

Brandejská – trenérem vyhlášená nejlepší hráčka týmu. Střelecky se jí vydařilo utkání o 

bronz (19 bodů).  

Rešková – jediná dlouhá hráčka Brna odehrála pouhých 14 minut na utkání. Povedlo se jí 

hlavně úvodní utkání proti HB. Zlepšit práci nohou hlavně v obraně při bránění menších 

hráček. Po celý turnaj bojovala se svými fauly (každé utkání 4 fauly) a i proto nedostala více 

prostoru na hřišti.  

 

BA SPARTA PRAHA 

Sparta si dokázala vybojovat domácí prostředí ve vzájemném utkání s Hradcem,  v prvních 

dvou utkání ukázala svou kvalitu a očekávalo se tedy vyrovnané finále. Toto utkání se však 

domácím nepodařilo a hradecké lvice je přehrály po všech stránkách. Sparta se prezentovala 

svým typickým stylem. Velmi agresivní osobní obranou po celém hřišti s dobrou prací 



 

obránkyň bez míče, kdy hledají možnosti ke zdvojení a následné posunu všech hráček. Je 

vidět, že na tento styl obrany jsou hráčky připravované. Na hráčkách je vidět rukopis 

trenérky Krämer. Bylo zajímavé sledovat, jak se tomuto stylu přizpůsobí hráčky, které tým 

posílily v průběhu roku (Loučková, Zvancigerová, Soukupová). Všechny se svou agresivitou 

přizpůsobily a do systému dobře zapadly, i když v některých momentech, hlavně na útočné 

polovině byla vidět, nesehranost, a hráčky chvílemi tápaly. Dalším zajímavostí bylo sledovat, 

jak hrály domácí s ústřední rozehrávačkou Vojtíkovou a bez ní. S Vojtíkovou, když nebyla 

100% šance na rychlý protiútok, následoval pomalý přechod na útočnou polovinu a často 

řízená hra zakončená clonou na hráčku s míčem. Když rozehrávala Loučková, hrála Sparta 

rychlejší přechod do útoku a jednoduchou hru založenou na nájezdu a vyhození (drive and 

kick). Sparta má výborně složený tým od rozehrávačky po křídla (dobře střílející) až po 

dlouhé hráčky. Trenéři ve Spartě tak mají k dispozici hráčky s potenciálem pro reprezentaci. 

Díky jednoznačným rozdílům dostaly i mladší hráčky (Hrdinková, Dubjáková, Krausová) větší 

minutáž než očekávaly.  

Vojtíková – vysoké basketbalové IQ, cit pro přihrávku, v obraně výborná anticipace. Trenéry 

vybraná do nejlepší pětky turnaje. Velmi silná při postupném útoku – vidí a dělá správná 

rozhodnutí. Bude zajímavé sledovat ji v mezinárodní konfrontaci. Z mého pohledu chyběla 

rychlost (hlavně v přechodové části a při hře 1 na 1). Možná únava z náročné sezóny (76 

odehraných utkání), ale dost brzo vypadala unaveně a snažila se hrát ekonomicky (šetřila se 

nebo nemohla). Dobrý střelec z dlouhé vzdálenosti. 

Jenková – střelec catch and shoot, nejvíce vystřelených trojek (se slušnou úspěšností – 22/8). 

Velmi dobrá obrana hráčky od míče, více se snažit hrát 1 na 1 a nespoléhat pouze na střelu 

Šedová – vyšší hráčka s velmi dobrým pohybem, vždy aktivní na doskoku (více než 10 

doskoků na utkání). Turnaj dohrávala se zraněním (kotník). Potenciál hráčky budoucnosti pro 

reprezentaci. Už zařazena do reprezentačního výběru U16. Stále pracovat na stabilitě, 

zpevnění těla. Ve zpracování přihrávky a v zakončení je vidět zlepšení, ale stále je zde na čem 

pracovat (spojené se stabilitou). 

Vydrová – velmi dobrá střelba ze střední vzdálenosti (mechanika střely), chytrá hráčka, 

aktivní na útočném doskoku. Nepovedlo se ji finálové utkání (za 5 minut 3 fauly). Snaha o 

větší aktivitu ve hře 1 na 1, zlepšit nájezd a následné řešení 

 



 

SOKOL NILFISK HRADEC KRÁLOVÉ 

Turnaj se celému týmu podařil na výbornou. Trenéři Uhlíř a Veselý výborně namotivovali a 

burcovali tým. Dokázali se, na rozdíl od nepěkného vystoupení v posledním vzájemném 

utkání na Spartě, soustředit pouze na hru a koučování svých hráček. Aktivní celoplošná 

obrana s následným zdvojováním přinesla týmu mnoho zisků (téměř 20 získaných míčů na 

utkání) a z nich množství lehkých košů 1-0. Velmi aktivní byly hráčky i na útočném doskoku 

(více než 20 doskočených míčů na utkání). Výborné založení rychlého protiútoku a jeho 

vybíhání ve správných koridorech je další z pozitivních bodů hry, kterou se prezentují 

hradecké basketbalistky dlouhodobě. Hradecké lvice měly v průběhu sezóny problémy 

v postupném útoku a za vyrovnaného stavu. Většinu utkání toto družstvo vyhrává vysokým 

rozdílem a úplně nezvládalo vyrovnaná utkání. Tato situace však na MČR nenastala. Hradec 

vyhrál každé utkání rozdílem třídy (nejmenší rozdíl ve skóre 31 bodů) a celý turnaj vyhrál 

zcela zaslouženě. Jestli Hradci něco chybělo, byla to vysoká hráčka. V této kategorii to zatím 

nevadí a bude zajímavé sledovat, jak se s tím družstvo vyrovná v kategoriích U17 a U19.  

Velichová - předvedla téměř perfektní výkon ve finálovém utkání. Přesně střílela z dlouhé 

vzdálenosti (trojky 9/5), výborně řešila útočně clony na míč (kdy střela, nájezd, příhra), 

získávala míče a v obraně úspěšně doskakovala. Po zásluze vyhlášená MVP turnaje. I přes 

subtilní postavu se nebojí hrát do koše. Rozehrávačka s perspektivou pro národní tým 

Šafránková - stejně jako Kadlecová už má za sebou zkušenosti v reprezentaci U15 i U16. 

Vynechala jedno utkání, ale v dalších ukázala svoji kvalitu. Trenéry zvolena do all star týmu. 

Univerzální hráčka – agresivní nájezd, dobrá střela, efektivní v zakončení a velmi dobré čtení 

hry v obraně. Prototyp hráčky pro národní tým (dokáže hrát na víc pozicích). V Hradci 

nastupuje jako nejvyšší hráčka a někdy brání vyšší a pomalejší hráčky. Bude se muset 

připravovat i na obranu menších a rychlejších hráček.  

Zárubová – kapitánky týmu, levoruká velmi chytrá hráčka, dobrá střela, jen do budoucna 

zrychlit práci nohou před a při střele, nedohrála finále (zranění kolene). Výborně plní roli 

kapitánky, jak na hřišti, tak mimo palubovku. Trenérem vyhlášená nejlepší hráčka týmu. 

Paurová – mladší hráčka (2005) s velkou perspektivou. Po MČR U14, kde byla MVP turnaje, 

se výrazně prosazovala i na tomto turnaji. Velmi dobře technicky vybavená hráčky, dokáže se 

prosadit ve hře 1 na 1. Ve finále se jí nedařilo při zakončení (10/1), což je možná spojené 

s náročnou sezónou, ale zaujala aktivitou na doskoku (14 doskočených míčů).  



 

6. Organizace turnaje 

Pořadatelé BA Sparta Praha po uspořádání MČR U19 zvládla na výbornou i závěrečný turnaj 

starších žákyň U15.  Pavel Šenk jako hlavní organizátor MČR U19 byl v tentokrát v Ostravě na 

NF U12 a tak turnaj sice připravoval, ale v době turnaje se organizace ujala paní Zachová se 

svým týmem a vše fungovalo na výbornou.  K organizaci turnaje přistoupili velmi zodpovědně 

a dokázali, že celý turnaj proběhl bez větších problémů 

Pozitivní body 

- představování hráček před každým utkáním a moderování všech utkání 

-  přímé přenosy všech utkání byla přenášená prostřednictvím TV com  

-  online statistiky z každého utkání 

- slavnostní zahájení včetně živě zpívané hymny 

- zajištění místnosti s občerstvením pro trenéry, komisaře, rozhodčí a pořadatelský tým 

- doplňování výsledků a fotek na FB stránky 

- závěrečný ceremoniál s předáním cen a opět živě zpívaná hymna 

- přátelské prostředí a bezproblémový průběh turnaje 

- dokázali narychlo vytisknout program k turnaji s fotkami a soupiskami jednotlivých 

týmů 

Návrhy ke zlepšení 

- vyhlašování nejlepších hráček jednotlivých utkání (s drobnou cenou) 

- pozvat na závěrečné předávání cen nějakého patrona, hráčku-reprezentantku 

 

 7. Shrnutí a doporučení 

Turnaj potvrdil, že v této kategorii dva týmy (Hradec a BA Sparta) převyšují ostatní. Finále, 

tak mělo očekávané složení, jen překvapil vysoký rozdíl ve skóre. Za touto dvojicí byly další 

čtyři vyrovnané týmy (Chomutov, HB Basket, Žabiny Brno a Strakonice), kde o výsledku 

rozhodovaly maličkosti a okamžitá forma. Další dvojice byla mírně pod těmito šesti týmy. 

Škoda, že letos tento turnaj nepřinesl více vyrovnaných utkání a většinou již do poločasu bylo 

o vítězi rozhodnuto.  

Poprvé se MČR U15 hrálo novým formátem. Hrálo se vyřazovacím způsobem (1-8, 2-7, 3-6 a 

4-5 podle konečného pořadí z extraligy). Všechny týmy tak odehrály tři utkání ve třech dnech 

a měly tak více času na odpočinek a nemusely absolvovat dvě utkání v jednom dni.  Každý 



 

formát má svá pro a proti, ale většině trenérů (7 z 8 účastněných) podpořili tento model i pro 

další roky. Hlavně z pohledu únavy hráček. Některé hráčky mají za sebou v této sezóně 80 

utkání, některé (o rok mladší) v neděli skončily MČR U14 (5 utkání ve 4 dnech). Z tohoto 

pohledu vidím tento model MČR jako optimální pro kategorii U15. 

 

Doporučení   

- Dbát na aktivní osobní obranu a dodržování zásad obrany na silné a slabé straně (na 

slabé straně často hráčka, která je připravená na výpomoc, nevidí svojí hráčku) 

- Důležitý bod hry - obranný doskok (odstavení – hra tělem) 

- Vždy se snažit o rychlý přechod na útočnou polovinu - dodržovat zásady vyběhnutí 

rychlého protiútoku (koridory) 

- sledovat herní zatížení hráček - některé hráčky měly po MČR odehráno kolem 80 

utkání v sezóně a mají před sebou přípravu s reprezentačním týmem 

  

Závěrem bych chtěl poděkovat organizátorům za výborně zvládnutý turnaj. Všem trenérům 

za bezproblémové chování, pozitivní přístup k hráčkám a snahu hrát rychlý basketbal 

s aktivní osobní obranou. Hráčkám za snahu o maximální výkony. Dík patří také rodičům a 

fanouškům jednotlivých týmů, kteří vytvořili bouřlivou atmosféru bez vulgárních výlevů 

směrem k rozhodčím či soupeřícím týmům. 

Všem chci popřát mnoho úspěchů a těším se na setkání na dalších basketbalových akcích. 


