
Zpráva delegáta Komise mládež z turnaje o titul Mistr ČR mladší dorostenky  
 
 

1. Místo konání, termín 
 
Pořadatel: Sokol Hradec Králové 
Místo konání: Hala Sokol HK, Eliščino nábřeží, HK 
Termín konání:  30.4. – 2.5.2010 
Hlavní rozhodčí: Ferdinand Strouhal 
Delegát ČABR: Vilém Cígler 
Rozhodčí:  Karel Junek (Mohelnice) 
   Jan Kovář (Česká Třebová) 
   Michael Polák (Olomouc) 
   Ondřej Remenec (Prostějov) 

 
 

2. Účastníci: 
 

- Sokol Hradec Králové – trenéři: Romana Ptáčková, Jiří Jirsa 
- USK Praha – trenéři: Jan Čechovský, Jana Klečková 
- Kara Trutnov – trenéři: Mgr. Petr Kapitulčin, Mgr. Petr Skokan 
- BK Strakonice – trenéři: Mgr. Jiří Johanes, Mgr. Petr Martínek, 

Jakub Mužík 
 
 

3. Přehled všech výsledků, závěrečná tabulka turnaje: 
 

- Sokol Hradec Králové – BK Strakonice  86:79 
- USK Praha – Kara Trutnov    68:82 
- BK Strakonice – USK Praha    79:78 
- Kara Trutnov – Sokol Hradec Králové  67:63 
- Kara Trutnov – BK Strakonice    81:56 
- Sokol Hradec Králové – USK Praha   63:78 

 
 Pořadí po turnaji: 1. Kara Trutnov 

2. USK Praha 
3. BK Strakonice 
4. Sokol Hradec Králové 

 
Na základě neoprávněného startu jedné starší hráčky za družstvo BK 
Strakonice rozhodla STK o odebrání bodů z utkání na turnaji a o změnu 
pořadí a navrácení medailí apod. Kompletní zprávu STK jsem však 
k dispozici při psaní dokumentu neměl. 



 Nejlepší střelkyně turnaje: Tereza Vyoralová (USK Praha) 
Nejlepší střelkyně trojek:  Šárka Jozová (BK Strakonice) 
Nejužitečnější hráčka turnaje: Tereza Vyoralová (USK Praha) 
 
ALL STARS turnaje:  Barbora Zoubková (Sokol Hr.Králové) 
     Šárka Jozová (BK Strakonice) 
     Michaela Mazurová (Kara Trutnov) 
     Jana Strnadová (Kara Trutnov) 
     Petra Bakajsová (USK Praha)  

 
 

4. Charakteristika jednotlivých družstev a jejich výkonnosti: 
 

Sokol Hradec Králové – družstvo Hradce vstupovalo do turnaje z první 
příčky po základní části. V sestavě však chyběla zraněná Hojsáková. 
Družstvo mělo na soupisce nejmenší počet hráček ročníku narození 1993. 
Jejich hra byla založená na osobní obraně často po celém hřišti a snahou hrát 
do rychlého protiútoku. Dobře byla zvládnutá hra přenášení míče ze silné 
strany na slabou a následná hra s důrazem na koš. Bohužel si družstvo 
neumělo poradit se zónovou obranou, což se projevilo na konečném umístění 
tohoto družstva. Největší oporou na turnaji byla Zoubková, Lachnitová a 
svou bojovností Andělová. 
 
USK Praha – družstvu USK Praha chyběla v sestavě jedna z klíčových 
hráček Selucká. Pro doplnění však těsně před ukončením termínu pro 
přestupy získalo Vondráčkovou z Proseku a Hanzlíkovou z Mostu. V prvních 
utkáních byla hra založena především na individuálním výkonu jediné hráčky 
Vyoralové, která těžko hledala oporu v dalších spoluhráčkách. Ve druhém 
utkání se k ní pak přidala Matulková a v posledním utkání proti HK naopak 
Bakajsová. V průběhu turnaje však šel celkový výkon družstva USK nahoru. 
USK se zhruba polovinu hrací doby opíralo o zónovou obranu, díky které 
získalo jediné vítězství na turnaji právě nad HK. Obecně byl výkon založen 
na malé spolupráci a byl hodně individuální. Vyčnívala jediná hráčka – 
Vyoralová. 
 
KARA Trutnov  – družstvo Trutnova jako jediné prošlo play off bez porážky 
a nakonec nepocítilo tuto hořkost ani na turnaji MČR. Konečné umístění 
Trutnova bylo asi překvapením tohoto mistrovství. Trutnov se v útoku i 
v obraně opíral o nejvyšší hráčku turnaje Mervínskou, která měla pod koši 
nejenom výškovou, ale i silovou převahu, čímž měl Trutnov proti soupeřům 
výhodu. I díky tomu se Trutnov nejlépe vypořádal jak s osobní, tak zejména 
se zónovou obranou soupeřů. Výhoda složení družstva se projevila i obraně, 
ze které po ziscích hrál Trutnov do rychlého protiútoku. Družstvo Trutnova 



hrálo jak osobní obranu (proti USK), tak zónovou obranu (většinu utkání 
proti HK a Strakonicím). Možná právě proto, že na družstvo nebyl vyvíjen 
tlak z hlediska umístění, hrálo družstvo v největší pohodě na turnaji. A 
získalo tak historické umístění tohoto oddílu na MČR ml.dorostenek. 
 
BK Strakonice – tým Strakonic byl jediným týmem, který po základní části 
nebyl v tabulce na některém z prvních čtyř míst. Měl na turnaji nejužší kádr 
bez jediné vyšší hráčky. Družstvo Strakonic se o zónovou obranu opíralo 
nejvýrazněji ze všech účastníků. V útoku sázelo především na střelbu za 3 
body (zejména Jozová). Velmi dobře se na turnaji uvedla věkem ještě žákyně 
Vápeníková. Tým Strakonic byl papírově nejslabším, avšak díky své 
bojovnosti dovedl potrápit soupeře ve všech zápasech, v utkání s USK, pak 
dokonce v závěru otočil výsledek ve svůj prospěch. Bohužel díky startu 
jedné starší hráčky (výkonem nepodstatné), jak uvádím výše, se nemůže 
družstvo radovat z medailí a umístění na třetím místě, které by bylo jistě pro 
Strakonice úspěchem. 
  
 

5. Doporučené hráčky k dalšímu sledování 
 

Hradec Králové: Zoubková, Andělová, Lachnitová, Nosková, Samková 
USK Praha: Vyoralová, Bakajsová, Hanzlíková, Vondráčková, Matulková,  
Kara Trutnov: Kozumplíková, Skokanová, Mazurová, Strnadová 
Strakonice: Jozová, Vápeníková, Kuncipálová 
 
Nehrající hráčky: Hojsáková (HK), Selucká (USK) 

 
 

6. Rozhodčí 
 
Na výkonu rozhodčích se projevil rozdílný způsob posuzování zákroků a 
situací v průběhu turnaje. Tyto chyby však výrazně neovlivnily utkání ve 
prospěch některého ze soupeřů. Na rozhodování se podílela i rozdílná 
výkonnost přítomných rozhodčích. Všichni rozhodčí však přistupovali 
k utkáním zodpovědně. Výtkou je malé usměrňování chování některých 
trenérů. 
K zamyšlení: připomínky většiny trenérů byly k nepřítomnosti alespoň 1 až 2 
rozhodčích z ženské ligové soutěže. 

 
 
 
 
 



7. Organizace turnaje – zhodnocení 
 

Organizace turnaje byla na velice dobré úrovni, jak z hlediska zajištění 
stolku, hlasatele, tak i z hlediska informací o výsledcích pro diváky, zajištění 
bulletinu apod. I závěrečný ceremoniál včetně státní hymny byl na velice 
dobré úrovni. Ani letos však nebyly k dispozici technické zápisy, stejně jako 
v minulých letech. 
 
Zarážející byl i fakt, že se za celé tři dny mistrovství mezi diváky neobjevil 
ani jeden člen realizačního týmu reprezentace U16. 
 
 
 
Závěr 
 
Turnaj přinesl vyrovnaná utkání a konečné umístění bylo před posledním 
hracím dnem stále otevřené. Tato skutečnost se podílela na vyšší atraktivitě 
turnaje. Naopak chování některých trenérů v utkání působilo velice 
negativně. Tito trenéři by měli své chování více korigovat s vědomím, že 
trenér zároveň vychovává a je příkladem pro mladé dospívající hráčky. 
Černým bodem turnaje pak byl výše uváděný neoprávněný start starší hráčky 
za BK Strakonice, což výrazně snižuje váhu a punc Mistrovství ČR. 
 
Doporučení: 
 
- k zamyšlení je zavést povinné technické zápisy na takových turnajích 
- delegovat i na ml. dorostenky alespoň jednoho rozhodčího z ženské 

ligové 
- alespoň částečná účast členů realizačního týmu reprezentace U16 
- jak se v budoucnu vyhnout neoprávněným startům hráček 
 
 

 
 
V Jičíně 8. 6. 2010            David Streubel, delegát KM 


