
Zpráva delegáta KM z turnaje o titul Mistr ČR 2005 
 
 
1. Místo konání, termín 
 
Hráno v Brně, 29.4. – 1.5. 2005 – kategorie mladší žačky  
 
 
2. Účastníci  
 
Slovanka (Toušek), Valosun Brno (Vilda), BA Sparta (Petrželová), Ostrava (Havrlant) 
 
 
3. Výsledky a tabulka   
 
Valosun  –      Ostrava    71 – 64 

– Slovanka   51 – 65 
– BA Sparta   59 – 52 

Ostrava  –      Slovanka   51 – 65 
– Sparta   65 –  85 

Sparta    – Slovanka  58 – 68 
  

1. Slovanka  3 3 0  198 : 160 6 b. 
2. Brno           3 2 1  181 : 181     5 b. 
3. Sparta        3  l 2  195 : 192    4 b.  
4. Ostrava      3 0 3  180 : 221    3 b. 

 
 
4. Charakteristika jednotlivých družstev 
 
Ostrava  - snaživý tým  často  hrál s velmi  vytaženou obranou, presinkem  osobním i 
zónovým získával překvapivě mnoho míčů, které dokázal úspěšně zakončovat. Dirigentky hry 
byly dostatečně rychlé, technicky slušně  vybavené (dribling lepší než přihrávka). Tým neměl 
vysokou hráčku, to omezilo jeho možnosti. 
BA Sparta – díky vysokým hráčkám nejperspektivnější tým (dvě  ke l90 cm)  a také vyšší 
křídla proti dalším týmům, největší slabinou byla hra proti vysunuté obraně, častost 
zkažených přihrávek a zbytečné osobní chyby vysokých hráček, obrana týmu osobní  
s velkými mezerami. 
Brno – přes výhru zklamalo v prvním utkání (nedokázalo rozehrát proti presu Ostravy), pak 
se jeho výkon výrazně zlepšoval, zejména se Spartou překvapilo, když eliminovalo díky 
obraně a protiútokům vysoké hráčky Sparty. Dvě vyšší křídla jsou nadějí v růstu týmu, chybí 
vyšší hráčka, proto často hru pod košem musí suplovat menší hráčky. 
Slovanka – zasloužený vítěz, opíral se nejlepší obranu, osobní s výrazným odstupováním 
(zkušenost hráček) a s důrazem na hráčku s míčem, jistota v protiútocích byla další zbraní. I 
když nastoupila bez dvou kvalitních zraněných hráček měla výraznou převahu ve všech 
činnostech. Tým je připraven dobře kondičně. 
 
Celkově – úroveň byla odpovídající věku, ve všech týmech se najdou driblující hráčky na 
poměrně slušné úrovni, které táhnou tým. Jsou i dostatečně rychlé, ale téměř všem chybí 
včasnost přihrávky, stejně jako jejich větší repertoár, zejména když jsou v tísni. Další 



nedostatek je malé procento proměňování podkošových šancí (technika, ukvapenost) zejména 
u některých hráček. Hlavním nedostatkem je počet vysokých hráček.Výjimkou je Petrželová 
(navíc technicky dobrá) s Holubovou, jednak je to málo a jednak obě nemají nad 190 cm. 
Trochu lepší je situace ve výšce křídel. Z hlediska obrany je mnoho  zbytečných chyb díky 
pomalosti na nohách v obraném postoji (zaujímají jej děvčata dobře, ale jen když útočník 
stojí), pohyb v něm je zatím nedostatečný u větší části hráček. Nejlepší v této činnosti  jsou  
hráčky Slovanky. Znovu se potvrdilo jak se hráčkám složitě hraje proti těsnější obraně, zde 
chybí odvaha a také spolupráce ostatních spoluhráček. Stran hry podkošových hráček, neb 
vyšších, které na místě podkošových hrají, je slabinou malý neb žádný pohyb při uvolňování 
hráče bez míče. V některých případech se zdálo, jakoby šlo o dodržovaný systém, to by bylo 
ke škodě. 
 
 
5. Doporučené hráčky k dalšímu sledování 
 
V pořadí klubu dle předvedené hry 
Ostrava – Palčová, Sedláčková, Dybalová 
Sparta – Petrželová, Holubová, Řeháčková, Muchová, Hrdličková, Němcová 
Brno – Řezníčková, Šivrová, Plášková, Pavlasová, Ambrožová 
Slovanka – Filařová, Mauerová, Černíková   
 
 
6. Rozhodčí 
 
I když výrazně  neovlivnili výsledky, jejich rozhodování bylo často problematické,často 
zapískané zbytečné osobní chyby a na druhé straně přehlédnutí (neodhadnutí)  tvrdších 
zákroků,stejně tak nejednotné  posuzování vypichování míče zezadu  při krytí podkošových 
hráček.Nedostatečný odhad při posuzování osobní chyby při pronikání soupeře proti obránci. 
Tři sekundy platí  u nás jako zrušené. Na rozdíl od častého zjevu v pravidelných soutěžích  
projevili  všichni  snahu o odpovědné rozhodování  i komunikaci  s někdy nespokojenými 
trenéry. To je nutno brát jako klad a přinos k dobrému průběhu. 
 
 
7. Organizace turnaje 
Velmi dobrá, odpovídala požadavkům na přebor ČR, výborný stolek + pomocní rozhodčí. 
 
 
8. Závěr   
 
Současný přebor starších žáků s mladšími žačkami je vhodný zvážení v dalších kategoriích, 
rozhodně prospěl. Nevýhoda pozdního zakončení by  neměla být brána jako nedostatek, rozdíl 
dvou hodin není podstatný a navíc jsou vyplněny hodiny pro využití haly. Náročnost je 
především pro pořadatele, ale brněnští to zvládli na jedničku. Bylo by pak dobré  hledat haly 
s větším hledištěm, neboť chvályhodná účast rodičů prakticky vyplnila brněnské hlediště a 
děti sledující zápasy musely sedět na zemi. 
Z hlediska hry – úkol zapojení dlouhých hráček (okolo 190 cm) a  hlavně jejich  hledání je 
stálý. To není nic nového.  
 
 
Zpracoval – Miroslav Vondráčka, delegát KM SBT 


