
Zpráva delegáta Komise mládeže z MČR mladších dorostenek 
 
 
1. Místo konání, termín 
 
Hala Sokola Horní Počernice, pořadatel Slovanka Praha, 2 – 4. května 2008 
 
 
2. Účastníci 
      
Basket Slovanka (V. Běhalová – P. Stavěl) 
Gambrinus Brno (R. Fousek – J. Spilka) 
BCM Sokolov (J. Kříž – J. Widž) 
BA Sparta Praha (O. Zajíček – P. Šenk) 
 
 
3. Výsledky a pořadí 
 
Basket Slovanka – Gambrinus Brno 75 – 51 (34 – 29)   
Basket Slovanka – BCM Sokolov  73 – 72 (33 – 37) 
Basket Slovanka – BA Sparta Praha  80 – 58 (44 – 29) 
BA Sparta Praha – BCM Sokolov  61 – 60 (28 – 34) 
BA Sparta Praha – Gambrinus Brno  63 – 83 (33 – 34) 
Gambrinus Brno – BCM Sokolov  68 – 71 (34 – 46) 
 
1. Basket Slovanka 3 3 0   228:181 6 b. 
2. Gambrinus Brno 3 1 2   202:209 4 b. 
3. BCM Sokolov 3 1 2   203:202 4 b.  
4. BA Sparta Praha 3 1 2   182:223 4 b. 

 
 

4.  Charakteristika družstev  
 
Basket Slovanka 

V prvním utkání nastoupila v nevděčné roli favorita, podařilo se jí vyrovnat až v samotném 
závěru první půle. Ve druhé půli ovládla hru. Druhé utkání se Spartou vyhrála přesvědčivě po 
z obou stran velmi tvrdém zápase. Třetí zcela vyrovnané utkání se Sokolovem vyhrála nakonec až 
se štěstím v samotném závěru. Sokolov zaskočil soupeře obranou a výborným útočným 
doskakováním. Navíc ke střeleckým oporám Sokolova se přidala také Štrudlová. 

Basket Slovanka měla nejvyrovnanější tým. Hrála velmi pohyblivou a vysoce agresivní 
obranu. Díky pohybu hráček dokázala presovat, stejně jako dobře vykrývat prostor ve vymezeném 
území. V útoku plně využívala střelecké individuality – Elhotovu a Filařovou, ale i pod košem 
hrající Sloupovou. Jediné překvapení, že presinkovou obranu nehrála proti Sokolovu v posledním 
zápase. 
 
Gambrinus Brno 
V prvním zápase skvělý začátek, dobré útočné doskakování, po ztrátě náskoku ztratil tým klid a 
dopouštěl se zbytečných ztrát míče. Ve druhém utkání se Sokolovem podaly zlepšený výkon, 
sehrály naprosto vyrovnané utkání a zápas rozhodla trojka Hanušové v poslední vteřině zápasu. Ve 
třetím zápase se Spartou se hrála vyrovnaná první půle, ve třetí části rozhodly brněnské protiútoky, 
které tým ukázkově zakládal po zkažených přihrávkách soupeře. 



Gambrinus Brno po neúspěšném vstupu do přeboru, když nezvládly druhý poločas, 
předvedly v dalších zápasech velmi dobré výkony, které střídaly až s neuvěřitelnými chybami. 
Stejně tak jako dokázaly hrát výborné protiútoky, uměly je plně nevyužívat. Prokázaly však 
dostatek vůle chyby napravovat, to jim nakonec vyneslo druhé místo. Opíraly se o střelbu trojek, 
vhledem k počtu a výšce svých hráček, i když průměrná výška týmu je dobrá. 
 
BCM Sokolov  
V prvním zápase díky dobré střelbě klíčových hráček, ale i dobrému výkonu dalších hráček, sahal 
po výhře, i když se dopouštěl některých zbytečných ztrát míče. Ve druhém utkání se vyhrál 
v samotném závěru, když v poločase jasně vedl. Dramatický závěr rozhodla trojka Hanušové. Také 
ve třetím zápase hrál Sokolov další zcela vyrovnané utkání, určitě zaskočil domácího favorita, 
dokonce v průběhu zápasu měl chvílemi k výhře blíž. 

BCM Sokolov sehrál tři vyrovnané zápasy, skončil třetí, stejně jako mohl být první. Hrál 
velmi rozumně v útoku a překvapilo výborné útočné doskakování menších hráček. Pravidelným 
střídáním držel výborné tempo. Opíral se o výkony Bartákové a Hanušové, která je schopna hrát 
úspěšně prakticky na všech postech, střelecky je doplňovala Štrudlová, ale jeho hra byla především 
vysoce týmová. 
 
BA Sparta Praha 
V prvním a zcela vyrovnaném zápase skončila se šťastnějším koncem úspěšnou trojkou 11 sekund 
před koncem zápasu. Sparta hrála v závěru zónu 2-1-2. Nejlepší hráčku (Bartákovou) hostů kryla po 
celém hřišti. Ve druhém zápase, plném emocí a tvrdých soubojů Sparta nestačila pokrýt střelecké 
opory – Elhotovou a Filařovou. Navíc plně nevyužila podkošových hráček. Třetí zápase s Brnem 
chyboval tým především s inzerovaným rozehráním na podkošové hráče, to soupeř využil 
k rozhodujícím protiútokům. 

BA Sparta Praha určitě měla větší ambice, její výkony ovlivnila neúčast vysokých hráček 
Petrželové (zraněná ruku) a Holubové. Hra v útoku byla ovlivňována střeleckými výkony Němcové 
a Sládkové. Jako jediný tým se pokoušela o změnu obran (zóna a také krytí nejnebezpečnější hráčky 
Sokolova po celém hřišti). 
 
Celkově 
Chybí hráčka nad 190 cm, na druhé straně se hráčky hrající pod košem ve většině případů velmi 
dobře uvolňují, nebývají však plně využívány – chybí technika, periferní vidění, odvaha a 
hodnocení situace – ze všeho trochu (otázka, zda hráčky nejsou příliš spoutány akcemi týmu a plně 
nevyužívají příležitostí, které se naskytnou, to souvisí s nácvikem IČ a jejich herním ověřováním). 
Stejný důvod může být v malém procentu úspěšně zakončených protiútoků, často velmi dobře 
založených, ale zbytečně dlouhým driblingem plně nevyužitých možností. Navíc založení 
protiútoků po úspěšném obranném doskočení by mělo být častější – skoro pravidlem. Střelecká 
potence opor je velmi dobrá. I nejlepší hráčky se často dopouštějí chyb při vnikání pod koš špatným 
odhadem situace (nájezd mezi dva – tři hráče), to je určitě dáno úspěšností při horší obraně. Na 
druhé straně odvahu je nutno hodnotit kladně. Ještě k obraně – velmi často se chybuje výběrem 
postavení především u křídelních hráček (postavení není před míčem, ale před hráčem a často pak 
chybí tento první krok), tradiční postavení při obraně podkošových hráček za hráčem, jsou náznaky 
zlepšení (postavení z boku). Řada hráček podala výkony výborné, ale také téměř všechny další 
hráčky výrazně pomohly svým oporám dobrým výkonem. Proto je jen přáním, aby děvčata a trenéři 
vydrželi v začaté práci. Vhledem k naprosté vyrovnanosti týmů ve většině zápasů byl přebor 
prospěšný pro všechny zúčastněné týmy, stejně jako mimořádně zajímavý, neboť o pořadí se 
rozhodlo až v posledních vteřinách posledního zápasu. To rozhodně prospělo celému přeboru. 
Divácká kulisa byla výborná.   
 
 
 



5. Doporučené hráčky ke sledování  
 
Basket Slovanka – Elhotová, Filařová, Sloupová, Vyoralová, Pudláková   
Gambrinus Brno – Pavlasová, Šívrová Monika, Klučáková, Kašpárková 
BA Sparta Praha – Němcová, Sládková, Muchová, Bezpalcová 
BCM Sokolov – Hanušová A., Bartáková, Štrudlová 
* silně označené podávaly lepší výkony pravidelně 
 
All stars – Hanušová, Němcová, Elhotová, Filařová, Bartáková 
 
 
6. Rozhodčí 
 
Neovlivnili ve většině případů výsledky zápasů, ale bezchybní nebyli, netrestal se přenášený 
dribling a někdy až příliš tvrdá hra. Některé souboje pod koši na druhé straně nebylo lehké 
posoudit. Pravidlo při prorážení se posuzuje často nepřesně, neb po každé jinak. Nejlepším byl V. 
Hanuš a J. Smetana. 
 
 
7. Organizace  
 
Nebylo chyb, bezchybný stolek, jen hlasití diváci nedali šanci komentátorovi, divácký zájem je však 
víc plus, ochota pořadatelů byla vzorná, včetně zajištění možnosti občerstvení přímo v hale, zkrátka 
vše pomohlo hladkému průběhu i příjemnému prostředí. Jediné a nevídané, proto i zajímavé 
zpestření připravil sparťanský fanoušek vběhnutím na hřiště po úspěšném koši Sparty – pro 
pobavení bez následků.  
 
 
8. Závěr 
 
Žádná hráčka nad 190 cm se stává pravidlem našich soutěží, na místech podkošových se prosazují 
menší hráčky – Muchová, Němcová, Sládková i další, jejich uvolňovaní pro přihrávku je dobré i 
jejich větší využití by mělo být cílem. Nesnadný úkol – najít vysoké hráčky zůstává. Nejvyšší 
hráčka přeboru Hanušová se prosazuje víc z pozice křídla (dobrá střelba a nájezd). 
 
V útoku převažovala u všech týmů řízená hra zaměřená na využití klíčových střelců,  protiútoky  by 
mohly být častější (i z hlediska z rozvoje IČ). 
 
Obrana byla z 90% osobní, s různým důrazem na hráče s míčem. Větší pozornost by se měla 
věnovat důraznějšímu odstupování (souvisí s pohyblivostí hráček, zde byla nejlepší Slovanka). 
Presink použila jen Slovanka.   
 
Případné další klady i nedostatky jsou uvedeny u týmů. 
 
Ceny předávala Michaela Ferančíková (ZVVZ USK Praha), ceny dostaly také hráčky čtvrtého týmu 
(zlepšení proti minulým přeborům). Zvážit, zda nezařadit společné zahájení s hymnou, včetně tří vět 
na úvod. 
 
 
 
Ve Strakonicích dne 5. května 2008 
Zpracoval: MVDr. Miroslav Vondřička 


