MISTROVSTVÍ REPUBLIKY U19 – dívky
13. – 14.4. 2019

Hala Kuncova, Praha 5

Příjmení

Jméno

2

Kuboušková

Klaudie

3

Němcová

Gabriela

5

Sklenářová

Simona

8

Kunayová

Charlotte

10

Jindrová

Barbora

12

Halátková

Tereza

15

Rosecká

Anna

20

Horsáková

Natálie

22

Gürtlerová

Natálie

23

Vydrová

Julia

33

Helebrantová

Kristýna

Hlavní trenér:

42

Lukačková

Natalie

Asistentka trenéra: Marcela Krammer

Příjmení

Jméno

4

Tabačková

Pavlína

5

Vlášková

Kristýna

6

Pavlíčková

Tereza

8

Bílá

Lucie

9

Zvancigerová

Michaela

10

Novotná

Tereza

11

Černohorská

Natálie

12

Šitancová

Zuzana

16

Levínská

Alžběta

18

Hamaričová

Pavla

Hlavní trenér:

32

Bisová

Natálie

Asistenti trenéra: Aleš Černohorský

Ondřej Zajíček

Roman Chocholouš

Jan Pavlíček

Příjmení

Jméno

4

Svatoňová

Lucie

6

Falladová

Štěpánka

8

Dvořáková

Michaela

16

Bušková

Barbora

17

Brejchová

Eliška

18

Hálová

Eliška

21

Csunderlíková

Dominika

22

Nádvorníková

Markéta

24

Fučíková

Monika

25

Budilová

Natálie

27

Kohoutová

Adéla

Hlavní trenér:

33

Ondroušková

Andrea

Asistent trenéra: Jiří Toušek

Marek Csunderlík

Příjmení Jméno
4

Válková

Adéla

5

Havlíková

Tereza

6

Buřtová

Adéla

7

Štursová

Veronika

8

Michalová

Kateřina

10

Švagerová

Sarah

11

Holomková

Barbora

12

Hamzová

Eliška

15

Navrátilová

Kristýna

17

Kocourková

Sára

18

Galíčková

Kateřina

Hlavní trenér:

23

Máchová

Zuzana

Asistentka trenéra: Pavla Švrdlíková

Richard Fousek

VÝSLEDKY
SEMIFINÁLE:
BA Sparta Praha -

Studánka Pardubice

94:45

(24:4 48:21 78:25)

Basket Slovanka -

Žabiny Brno

53:65

(21:18 30:33 37:43)

Basket Slovanka

60:77

(10:18 28:33 37:52)

Žabiny Brno

72:58

(16:22 31:38 48:50)

O UMÍSTĚNÍ – 3. – 4. místo
Studánka Pardubice -

FINÁLE – 1. – 2. místo
BA Sparta Praha -

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. BA Sparta Praha
2. Žabiny Brno
3. Basket Slovanka
4. Studánka Pardubice

OCENĚNÉ HRÁČKY:
MVP: Simona Sklenářová
ALL STAR: Barbora Jindrová, Simona Sklenářová, Eliška Hamzová,
Kateřina Galíčková, Andrea Ondroušková
NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČKY TÝMU: BA SPARTA: Anna Rosecká
BK ŽABINY: Adéla Válková
BASKET SLOVANKA: Monika Fučíková
STUDÁNKA PARDUBICE: Alžběta Levínská

BA Sparta Praha - BK Studánka Pardubice 94:45 (24:4 48:21 78:25) – 1. semifinále
ZÁZNAM UTKÁNÍ:

https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U19-Extraliga/Pohlavi-Zeny/Sezona-2018-2019/174760-basparta-praha-BK-Pliska-Studanka-Pardubice.htm

Domácí hráčky vstoupily do utkání suverénně, nastřílely prvních 9 bodů duelu. Na první koš Pardubic v sedmé minutě
odpověděla Anna Rosecká trojkou a poslala svůj tým poprvé do dvouciferného vedení, pod které už rozdíl neklesl. Pardubice
zvládly za první čtvrtinu jen dva koše z pole a skóre po první čtvrtině bylo 24:4. Východočešky se sice zlepšily, náskok
suverénní Sparty ale i tak mírně rostl. Po přestávce přišel další střelecký výpadek Pardubic a Pražanky ovládly třetí čtvrtinu
30:4. Ve čtvrté čtvrtině se už zápas pouze dohrával a týmy šetřily hráčky na boje o medaile. Sparta se výborně připravila na
zónovou obranu soupeře, hráčky měly otevřené pozice pro střely, které proměňovaly. Sparťanské hráčky dobře bránily

v přechodové fázi, hrály agresivně a pro pardubické hráčky bylo složité nacházet volné pozice pro střelbu. V tomto zápase jim
také scházel dostatečný pohyb hráček i míče v postupném útoku.

Basket Slovanka - BK Žabiny Brno 53:65 (21:18 30:33 37:43) – 2. semifinále
ZÁZNAM UTKÁNÍ:
https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U19-Extraliga/Pohlavi-Zeny/Sezona-2018-2019/174761-BasketSlovanka-Frisco-Brno.htm

V úvodní čtvrtině se týmy střídaly ve vedení, v závěru však přišla minisérie Slovanky, která se protáhla i do druhého hracího
období a pražský tým utekl ve třinácté minutě do osmibodového náskoku. Po timeoutu Žabiny třinácti body v řadě otočily
skóre ve svůj prospěch. V této fázi brněnské hráčky velmi dobře bránily v osobní obraně a v útoku jim pomohly tři koše ze
druhých střel. Za třetí čtvrtinu daly oba týmy dohromady pouze 17 bodů. Brňanky si držely mírný náskok, který snížily jejich
soupeřky krátce před koncem třetí čtvrtiny na rozdíl dvou bodů. Do koncovky šly z lepší pozice Žabiny, které po koši Adély
Buřtové vedly čtyři minuty před koncem 52:42, o minutu později už však Monika Fučíková košem s faulem pomohla

desetibodový náskok snížit na polovinu. Dál už to však z pohledu Slovanky nešlo a Brno pečetilo výhru z trestných hodů. Brno
si udrželo vysoký standard v přechodu z obrany do útoku a vytěžilo více z útočných doskoků. Líbilo se mi agresivní pojetí hry
Slovanky v útoku i obraně.

BK Studánka Pardubice - Basket Slovanka 60:77 (10:18 28:33 37:52) – o 3. místo
ZÁZNAM UTKÁNÍ:
https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U19-Extraliga/Pohlavi-Zeny/Sezona-2018-2019/174781-BK-PliskaStudanka-Pardubice-Basket-Slovanka.htm

Pražský tým sice hned po první čtvrtině odskočil na 8 bodů, ale ve druhé čtvrtině náskok nedokázal udržet. V této fázi
zápasu hráčky Slovanky neměly dobrou selekci střel a často ztrácely míče. Naopak hráčky Studánky zrychlily hru v přechodové
fázi a hráli agresivněji 1 proti 1. Východočešky šly těsně před poločasem do vedení, které neudržely a tak poločas skončil o 5

bodů pro Slovanku. Ve druhém poločasu Slovanka zagresivnila obranu a postupně navyšovala vedení až na 25 bodů v úvodu
čtvrté čtvrtiny, a i přes polevení v závěru o svůj náskok favoritky nepřišly. Výhru jim vystřílela 25 body Andrea Ondroušková,
patnáct bodů a 10 doskoků přidala Eliška Hálová a na třináct se dostala Eliška Brejchová. Pardubice vedla s 19 body Alžběta
Levínská, ale nedostalo se jí větší podpory od spoluhráček.

BA Sparta Praha - BK Žabiny Brno 72:58

(16:22 31:38 48:50) – finále

ZÁZNAM UTKÁNÍ:
https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Basketbal/Soutez-U19-Extraliga/Pohlavi-Zeny/Sezona-2018-2019/174780-ba-spartapraha-Frisco-Brno.htm

Úvod duelu patřil Brnu. Žabiny si získaly náskok díky jejich nejsilnější stránce – přechodu z obrany do útoku a navýšily ho v
osmé minutě po koši Sarah Švagerové až na 20:8. Sparta pak sice rozdíl ve skóre dostala pod deset bodů, ale otočit se jim ho
nedařilo a mírné vedení bylo na straně brněnského týmu po celou druhou i třetí čtvrtinu. Před koncem třetí desetiminutovky

ale předvedly domácí hráčky bodovou šňůru a dostaly se na kontakt. Ve čtvrté čtvrtině, 7 a půl minuty před koncem
zaznamenala Halátková tříbodový koš Sparty a po timeoutu a změně obrany Brna následovaly další dva (Rosecká,
Sklenářová). Myslím si, že tento úsek hry byl „momentum“ utkání, protože hráčkám dodal energii (Jindrová a Sklenářová
hrály bez střídání) i psychickou pohodu do závěrečných minut utkání. Zodpovědnost za kontrolu náskoku na sebe vzala a
velmi dobře zvládla Jindrová a Žabiny nedokázaly kontrovat.

SLEDOVANÉ HRÁČKY
Ondroušková A. – za své výkony byla po zásluze zvolena do All stars týmu turnaje. Jednoznačný lídr týmu, který se nebojí vzít
odpovědnost na sebe a dělá správná rozhodnutí v důležitých částech utkání. Bohužel se jí úplně nevydařilo semifinálové
utkání, kdy po výborném vstupu (prvních 7 bodů týmu) se dlouho bodově odmlčela a její body Slovance chyběly. Vyniká
basketbalovou chytrostí a rychlostí volby správného řešení V nájezdu se nebojí navázat kontakt s protihráčkou (nejvíce
faulovaná hráčka – 15 faulů). Výborná z čáry trestného hodu (92% - 12/11). Letos málo vystřelených tříbodových střel se
špatnou úspěšností (17% - 6/1). V obraně velmi dobrá anticipace (nejvíce získaných míčů), kterou společně s dobrým
odhadem využívá i při doskoku (téměř 10 doskočených míčů na utkání). Zlepšit obranu hráčky s míčem a v některých
momentech špatný návrat do obrany.
Fučíková M. – rozehrávačka s potenciálem pro národní tým. Odehrála nejvíce minut na turnaji. Komplexní hráčka, může hrát
efektivně na více postech. Dokáže rozehrávat a řídit tým, může hrát v dolním postavení, dobrá střela po driblinku i z dlouhé
vzdálenosti (málo vystřelených tříbodových střel). Dokáže vytvářet obranný tlak na soupeřky a i díky dlouhým pažím měla
nejvíce získaných míčů. Vyhlášená nejlepší hráčkou Slovanky.
Hálová E. – hráčka s velmi dobrou poziční střelou a výborným citem pro doskok. Hraje na pozici 4-5, ale do budoucnosti (ŽBL,
reprezentace) se bude muset vzhledem ke své výšce posouvat na pozici 3. Limitem hráčky je rychlost a dále musí pracovat na
zlepšení herních činností jednotlivce (driblink, přihrávka) a atletičnosti.
Svatoňová L. – hráčka ročníku 2003 s velkým potenciálem, výborný somatotyp. Měla by patřit k oporám reprezentace U16.
Dobrá střelba po driblinku (měla by využívat častěji). Na svůj věk výborné basketbalové vnímání. Může hrát i na pozici
rozehrávačky.
Brejchová E. – další hráčka ročníku 2003 ukázala svůj potenciál hlavně v utkání o 3.místo. Hrála aktivně v útoku, nebojí se
střelby z dlouhé vzdálenosti (za tři body 40% - 10/4). Zapracovat na správném rozhodnutí (hlavně při nájezdu často už
připraveno co bude následovat. To také souvisí se zpevněním, často odpadává. Stále je třeba zlepšit pravou ruku a rychlost
Galíčková K. – nejlepší střelkyně brněnského týmu, hodně spoléhá na střelu ze střední vzdálenosti. Výborný cit pro hru. Malá
aktivita ve hře 1 na 1 (na hráčku pouze 1 faul za celé Mistrovství). Spojené také s malou atletičností.
Hamzová E. – odehrála velmi dobré Mistroství a zaslouženě zařazená do All Star týmu. Velká bojovnice v obraně silná při
bránění hráčky s míčem. Výborná v rychlého protiútoku (vybíhání, přihrávka). Části utkání hrála i na pozici rozehrávačky V
postupném útoku je aktivní ve hře 1 na 1, jen chybí větší úspěšnost při zakončení (zklidnit v závěrečné fázi – neodpadat). Je
potřeba zlepšit střelbu ze střední a delší vzdálenosti.
Navrátilová K. – Po zranění, kvůli kterému vynechala značnou část sezóny, odehrála turnaj na výbornou. V semifinále byla X
faktorem a v důležitých částech utkání se nebála vzít zodpovědnost při střele na sebe a proměnila. Obrovská bojovnice
v obraně, ve finále začala velmi dobře bránit Jindrovou. Velmi dobrý somatotyp, dokáže vystřelit, v nájezdu chybí jistota při
zakončení a výborná na doskoku.

Štursová V. – výborný somatotyp, po celý rok nevyrovnané výkony. Často její hra nevyzpytatelná, odehrála 15 minut na
utkání, nedokázala se posunout do pozice nepostradatelné hráčky, která by dostávala více času na hřišti. Aktivní na útočném
doskoku. Je potřeba pracovat na zesílení a zpevnění těla.
Buřtová A. – Na MČR nevyrovnané zápasy. Odehrála výborné semifinálové utkání, ve kterém byla nejlepší střelkyní týmu.
Bohužel ve finále nezopakovala výkon ze semifinále (střelba 12/1). Hraje s obrovskou energií (obrana, doskok, rychlý
protiútok). V některých momentech chybí lepší rozhodnutí.
Švagerová S. – výborně táhla rychlý protiútok. Krásné dlouhé přihrávky na vybíhající hráčku. Tento moment rozhodující
v semifinále i v první polovině finále. Zlepšit střelbu ze střední a dlouhé vzdálenosti
Sklenářová S. – vyhlášená nejužitečnější hráčkou turnaje. Druhá nejlepší střelkyně (40 bodů) a nejlépe doskakující hráčka (21
doskočených míčů)). Dokázala uplatnit své zkušenosti, které v průběhu sezóny získala v ŽBL a v Eurocupu, kde odehrála
výborná utkání. Hráčka s velkým potenciálem, basketbalově chytrá. Dokáže hrát v dolním postavení (proti nižším hráčkám) i
silná 1 na 1. Navíc velmi slušná střelba ze střední a dlouhé vzdálenosti
Jindrová B. – nejlepší střelkyně celého turnaje (53 bodů). Po celou sezónu byla lídrem týmu a dokázalo to i na finálovém
turnaji. Hrála s vysokým sebevědomím a velkým útočným potenciálem, což ukázala ve finálové utkání, kde i přes nízkou
úspěšnost střelby (28/8, za tři body 10/0), byla motorem týmu a stále hrála aktivně na koš. V některých momentech špatně
zvolené střely. Při hře 1 na 1 dokáže výborně navázat kontakt s obráncem. Byla nejvíce faulovanou hráčkou a na turnaji
střílela nejvíce trestných hodů (23). Stále se opakující slabina je na obranné polovině hřiště. V obraně chybí plná koncentrace
a nasazení. Celý turnaj absolvovala bez jediného faulu. Po neúspěšné střele pomalý návrat do obrany.
Rosecká A. – oproti minulých MČR ústup z pozic střeleckého lídra týmu. Tuto roli přenechal dvojici (Sklenářová - Jindrová).
Pouhý 10 střel za turnaj, ale s vysokou úspěšností (10/7). Energie vložila do „černé práce pro tým“ hlavně na obranné
polovině.
Halátková T. – výborný somatotyp, může nastupovat na pozici rozehrávačky až menšího pivota (1-4). Předností střelba z delší
vzdálenosti, výborná mechanika. Na turnaji zůstala střelecky za očekáváním (19/6, za tři body 10/2). Má basketbalový cit
(přihrávky) a anticipaci (získané míče). Snížit postoj nejen v obranných činnostech.
Horsáková N. – v semifinále se proti fyzicky slabším Pardubicím dokázala prosadit (9 bodů, 14 doskoků). Finále proti vyšším
hráčkám Brna se jí nepodařilo. Pro Spartu byla důležitým článkem. Silová pivotka, která se nebojí kontaktu a pracuje více pro
tým. Hodně clon a velká aktivita na doskoku a velká energie.
Vydrová J. – vyšší hráčka s velmi dobrá střela ze střední vzdálenosti. Málo se zapojovala do hry s míčem, přesto právě ona
trefila první tříbodovou střelu ve finále. Stále nutno pracovat na rychlejších nohou.
Levínská K. – výborně atleticky připravená hráčka. Těží ze svého excelentního výskoku a nebojí se hrát do těla. Měla by ještě
zapracovat na zakončení. Při jejím výskoku by se mělo jednat o jednoduché koše.
Tabačková K. – výborný cit pro zakončení a nabíhání do volného prostoru. Střelecky nenavázala na výborné výkony v play-off
(20 bodů na utkání). Turnaj se jí příliš nepovedl, vypadala unaveně. Chytrá hráčka, která potřebuje zlepšit atletičnost.
Černohorská N. – poctivá týmová hráčka, vždy 100 % nasazení

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Organizační zabezpečení turnaje bylo na vysoké úrovni. Výborně pracoval celý zápasový servis a medializace v průběhu i po
skončení M-ČR (viz. https://www.cbf.cz/ostatni/kratke-zpravy/page_3.html a

https://www.facebook.com/MCRjuniorky2019/.

ZÁVĚRY
Moje závěry směřují k obecným doporučením týkajících se další přípravy hráček
Útok:
- při střelbě z perimetru, zejména tříbodových pokusů, zlepšovat a hlavně zrychlit přípravu na odhodovou fázi – postoj, práce
nohou
- při střelbě z krátké vzdálenosti zvýšit odolnost v zakončení, střelba v kontaktní situaci, psychickém tlaku, po zatížení
- při hře 1 proti 1 lepší vidění situace za obránkyní
- 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
- téměř všechny hráčky na slabé straně nebyly v obranném postoji, z čehož vyplývaly chyby ve výpomoci a následné rotaci
- 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. U obránkyně clonící hráčky pozdní reakce v situaci hedge a switch.
U obránkyně hráčky s míčem špatná technika přechodu clony
- práce rukou v passing line

Zpracovali: František Rón
Petr Treml

