
Zpráva z Mistrovství České republiky starších dorostenek 

20. – 22. dubna 2011, Sportovní hala Rosnička, Brno – Žabovřesky 
 

Seznam účastníků 

 

FRISCO SIKA BRNO 
 

4 Havlíková Veronika 94 R 

5 Kašpárková Barbora 92 P 

6 Mlčochová Petra  94 K 

7 Holubová Viktorie 93 P 

8 Šívrová Markéta  92 K 

9 Vacková Michaela 93 R 

10 Adamová Gabriela 95 P 

12 Šívrová Monika  92 K 

14 Sedláčková Tereza 92 K 

15 Hošková Kamila 95 K 

17 Rybková Michaela 92 P 

18 Šimková Kateřina 95 P 

 

 

Trenér: Fousek Richard 

Asistent: Vencúrik Tomáš 

 

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ 
 

4 Hausknechtová Jana 92 R 

6 Andělová Andrea 94 R 

7 Nosková Tereza  94 K 

8 Trnková Kateřina 95 R 

9 Halberštátová Štěpánka 92 K 

11 Horáková Michaela 92 K 

12 Věchtová Barbora 92 P 

13 Hroudná Natálie 92 R 

14 Samková Barbora 94 R 

15 Fadrhonsová Hana 92 P 

17 Čepelková Martina 92 P 

 

 

 

Trenérka: Ptáčková Romana 

Asistent: Jirsa Jiří 

 



SBŠ OSTRAVA 

 

6 Turčeková Dominika 92 P 

11 Motyčáková Tereza 92 R 

12 Holubová Martina 92 R 

14 Bartoňová Iveta 93 K 

16 Chomová Nikol  92 K 

17 Pustějovská Lucie 93 P 

18 Weissová Karin  93 K 

22 Barnetová Tereza 92 P 

23 Nagyová Pavlína 95 R 

24 Dvořáková Lenka 94 P 

35 Kustvánová Veronika 94 K 

 

 

Trenér: Pavlát Ladislav 

Asistent: Batko Jaroslav 

 

VALOSUN BRNO 

 

4 Šišková Kateřina  95 K 

7 Melezinková Martina 92 R 

8 Brhelová Radka  93 R 

9 Maturová Tina  95 R 

10 Řezníčková Lenka 92 K 

11 Hlaváčková Tereza 92 P 

12 Burešová Eva  93 P 

13 Krahulová Kateřina 92 K 

15 Adamcová Beáta 93 K 

16 Němcová Martina 94 P 

17 Vojtková Michaela 93 K 

18 Honková Gabriela 94 P 

 

Trenér: Šilhan Marek 

Asistent: Kubínová Věra

 

 

 

 

 

 



Tabulka MČR 
 

1.  Frisco Sika Brno  3  3  0  226:187  6  
2.  Sokol Hr. Králové  3  2  1  198:197  5  
3.  Valosun Brno  3  1  2  186:220  4  
4.  SBŠ Ostrava  3  0  3  198:204  3  

 
Výsledky: 

 
FRISCO SIKA BRNO   –  VALOSUN BRNO    89:66 (29:21,51:41,74:50) 

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ  –  SBŠ OSTRAVA     73:71 (27:17,48:38,65:52) 

VALOSUN BRNO   –  SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ    58:72 (13:21,29:44,47:54) 

SBŠ OSTRAVA   -  FRISCO SIKA BRNO    68:69 (19:13,35:35,54:51) 

SBŠ OSTRAVA   –  VALOSUN BRNO    59:62 (14:9,27:25,37:47) 

FRISCO SIKA BRNO   –  SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ    68:53 (11:23,23:28,42:39) 

 

ALL STARS TEAM 

Jana Hausknechtová (Hr. Králové), Veronika Havlíková (Frisco), Beata Adamcová 

(Valosun), Barbora Věchtová (Hr. Králové), Tereza Barnetová (Ostrava) 

 

NEJLEPŠÍ STŘELKYNĚ 

Barbora Kašpárková (Frisco) 

 

NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČKA 

Jana Hausknechtová (Hr. Králové) 

 



Středa, 20. dubna 2011 
 

FRISCO SIKA BRNO – VALOSUN BRNO  89:66   (29:21,51:41,74:50) 

Brněnské derby zahájily lépe domácí hráčky. Prosazovala se Kašpárková, kterou podpořily 

Sedláčková, Vacková i Šívrová úspěšnou trojkovou střelou. Po čtyřech minutách vedlo Frisco 16:7.  Po 

oboustranném prostřídání Valosun snížil až na rozdíl jednoho koše, poslední minuta první čtvrtiny ale 

znovu patřila Friscu. To si tak do druhé čtvrtiny přineslo osmibodový náskok, který díky opětovnému 

nasazení základní sestavy zvýšilo až na 41:27. Stejně jako v první části dokázal Valosun i díky střídání 

domácích snížit, desetibodový náskok však Frisco udrželo. 

Definitivní rozhodnutí padlo na začátku druhé půle. Během dvou minut si na Kašpárkové s Vackovou 

udělaly třetí a čtvrtou osobní chybu postupně Adamcová, Krahulová i Vojtková, v některých 

případech i zbytečně. Hostům začal zápas utíkat mezi prsty a zejména díky nesoustředěnosti 

Valosunu vedlo Frisco ve 29. minutě o šestadvacet bodů (74:48).  

Prvních pět minut poslední části přineslo více boj než basketbal, někdy až přehnaně vyhecovaný, 

přišlo i několik menších zranění. Posledních pět minut už odehrála na obou stranách lavička. 

Hráčkou utkání byla jednoznačně Kašpárková, která nejen skórovala, ale i připravovala pozice 

spoluhráčkám. Zároveň se na ní vyfaulovaly klíčové hráčky Valosunu. 

Body: Kašpárková 23(1x3, 10/6), Hošková 13(11/7), Šívrová Mo. 13 (2x3, 12/5), Vacková 12(1x3,7/5), 

Sedláčková 10(1x3, 4/3), Rybková 6(1/0), Šívrová Ma. 6(2/2), Havlíková 6(1x3, 2/1), Adamová – 

Vojtková 15(11/7), Brhelová 12(1x3,5/5), Adamcová 7(2/1), Burešová 6, Krahulová 6(3/2), Honková 

6(5/2), Melezinková 5(1/1), Řezníčková 3(2/1), Šišková 2, Němcová 2 

Rozhodčí: Fanta, Pospíchalová, Fauly: 22 - 34, TH: 49/29 – 29/19, Trojky: 6 - 1, 5 chyb:  34. Adamcová, 

35. Krahulová 

 

 

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ – SBŠ OSTRAVA   73:71 (27:17,48:38,65:52) 

První dva koše ze hry zaznamenalo družstvo Hradce, ovšem Ostrava dokázala reagovat, když pivotky 

Barnetová s Pustějovskou využívaly perfektních přihrávek svých rozehravaček. Po trojce Chomové 

vedlo SBŠ 9:12, ovšem následné tři minuty prohrálo 13:2, když dvě trojky trefila Andělová (22:14). Ani 

po timeoutu se projev Ostravy nezlepšil a kromě tří bodů Turčekové už do konce prvního hracího 

období neskórovala. Hradecký nápor přibrzdila na chvilku ostravská zóna 3-2, na kterou našly recept 

trojkami až Hausknechtová s Noskovou. Když Hradci pomohl soupeř třemi ztrátami v řadě, vedl tým 

trenérky Ptáčkové po úspěšných protiútocích v 19. minutě již o patnáct bodů (46:31). 

Ve třetí čtvrtině si Sokolky udržovaly svůj náskok, v poslední části ho zvýšily až na 72:55, a očekával se 

klidný závěr utkání. Ostravské basketbalistky však zápas nevzdaly, postupně začaly náskok soupeřek 

snižovat. Hradecké basketbalistky nedokázaly zachovat klid, kupily chybu na chybu, a půl minuty před 

koncem Chomová trojkou snížila dokonce na 73:71! Po další ztrátě Hradce 16 sekund před koncem 

neuspěla při pokusu o vyrovnání Holubová, její pokus však doskočila Barnetová a byla faulována. Pět 



vteřin před koncem nedala exhavířovská pivotka ani jeden trestný hod, při boji o odražený míč 

odpískali rozhodčí vteřinu před koncem rozskok. Míč měl následně k dispozici prohrávající celek, 

nacvičená akce Ostravě vyšla, ale nadějný pokus o trojku z rukou Chomové se vytočil z obroučky. Dva 

body za výhru si tak do tabulky připsalo po většinu zápasu lepší družstvo Hradce Králové, které však 

poslední minuty vůbec nezvládlo a jen se štěstím udrželo těsné vítězství. 

I přes porážku byla jednoznačně hráčkou zápasu Barnetová, která přehrála v přímém souboji 

hradeckou Věchtovou. Kromě bodového přísunu (často po výborných přihrávkách Holubové 

s Motyčákovou, kterých využívaly i zbývající pivotky Pustějovská a Turčeková) doskočila velké 

množství míčů a byla schopna zakončovat i ostravské protiútoky. 

Hradec: Hausknechtová 18(2x3, 2/2), Nosková 12(2x3, 1/0), Andělová 12(2x3), Horáková 11(5/1), 

Fadrhonsová 9(6/3), Věchtová 5(2/1), Samková 2, Hroudná 2, Čepelková 2, Trnková, Halberštátová 

Ostrava: Barnetová 26(13/10), Pustějovská 13(8/5), Turčeková 10(3/2), Motyčáková 8(2/2), Chomová 

6(2x3), Holubová 5(6/3), Weissová 3(1x3), Bartoňová  

Rozhodčí: Nejezchleb, Večeřa, Fauly: 21 - 17, TH: 16/7 – 32/22, trojky: 6 - 3 

 

Čtvrtek, 21. dubna 2011 
 

VALOSUN BRNO – SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ   58:72  (13:21,29:44,47:54) 

První minuty byly vyrovnané, ovšem v sedmé minutě už měl Hradec sedmibodový náskok, zejména 

díky ztrátám Valosunu (Brhelová, Řezníčková) a následným rychlým protiútokům. Stejný obrázek 

nabídl i začátek druhé čtvrtiny, brněnská rozehravačka znovu třikrát v krátkém sledu ztratila míč a 

tým trenérky Ptáčkové natáhl vedení až na sedmnáct bodů. Valosun srážela velice nízká úspěšnost 

trestných hodů, několikrát také brněnská zakončení překazila svými bloky Věchtová. 

Po změně stran Valosun zabojoval a ve třetí čtvrtině začal postupně snižovat náskok soupeřek. 

Hradecké hráčky se dostaly ke konci třetí části pod tlak jako v duelu s Ostravou a v první minutě 

posledního hracího období byl rozdíl už jen pětibodový. Následně ale kontrovala košem Samková, 

trojkou ji podpořila Hausknechtová a dvouciferný náskok si již hostující družstvo udrželo v podstatě 

až do konce, když Valosun v posledních čtyřech minutách zaznamenal jediný bod. 

Hráčkou utkání byla Čepelková, která nastupovala na hřiště díky zdravotním potížím jen v krizových 

chvílích, ale i přes cca 12 minut na hřišti stihla nastřílet 15 bodů a jako jedna z mála zvládala i trestné 

hody. 

Body: Hlaváčková 14(2/0), Řezníčková 9(12/5), Brhelová 8(1/0), Adamcová 7(3/1), Honková 6(2/2), 

Melezinková 5(4/3), Krahulová 4, Vojtková 3(2/1), Burešová 2(6/2), Šišková, Němcová – 

Hausknechtová 15(1x3), Čepelková 15(1x3,6/6), Fadrhonsová 12(6/4), Horáková 12(6/2), Věchtová 

8(7/4), Andělová 7(1x3,4/2), Samková 2, Hroudná 1(2/1), Nosková, Trnková, Halberštátová 

Rozhodčí: Holubek, Fanta, fauly: 22 – 23, trojky: 0 – 3, TH: 32/14 – 31/19 



 

SBŠ OSTRAVA - FRISCO SIKA BRNO  68:69  (19:13,35:35,54:51) 

Vstup do zápasu vyšel lépe Ostravě, která rychle vedla 6:1. Frisco otočilo na 7:8 (7. minuta), ovšem 

následně ostravský trenér poprvé v zápase naordinoval svým hráčkám zónu 3-2, která na Frisco 

platila. Navíc se v útoku začala prosazovat Pustějovská (9 bodů za 1. čtvrtinu plus 3 fauly domácí 

klíčové hráčky Kašpárkové).  Do druhé čtvrtiny změnilo taktiku i Frisco. Nastoupilo jen s jedním 

klasickým pivotem, a také začalo hrát zónovou obranu, tentokrát 2-3. V polovině druhé části bylo 

srovnáno (24:24), poté ale Ostrava znovu odskočila tříbodovými střelami Chomové a Weissové – 

33:26. Ovšem Frisco prostřednictvím Havlíkové a Adamové odpovědělo koši stejné hodnoty, a tak se 

do šaten šlo za vyrovnaného stavu. Již v poločase měly oba celky problémy s fauly klíčových hráček( 

Motyčáková 4, Turčeková 3, Pustějovská 3 – Rybková 4, Kašpárková 4). 

Vyrovnaný boj pokračoval i nadále, jak v bodech, tak i osobních chybách. Brněnská Rybková se 

vyfaulovala již ve třetí části, čtvrtou chybu si udělala i Sedláčková. V ostravském dresu se do přímého 

ohrožení vyfaulování se dostaly Motyčáková, Turčeková, Pustějovská i Barnetová. 

Začátek čtvrtého hracího období vyšel lépe Ostravě, dvakrát po sobě si vybudovala pětibodový 

náskok 58:53 a 61:56. Na oba minibrejky však odpověděla trojkou Havlíková. I tak se ale Ostrava 

dostala ještě do vyššího vedení – po trojce Chomové a koši Barnetové vedlo SBŠ pět minut před 

koncem 66:59. Následovala však černá minuta a půl Severomoravanek – 4 body Hoškové, vyfaulování 

Motyčákové, výron Holubové. Ostrava bez rozehravačky tři minuty před koncem ztratila půdu pod 

nohama a po ztrátě na útočné polovině si připsala nesportovní chybu Chomová. Vacková proměnila 

oba trestné hody, o chvíli později se trefila jednou i Hošková, a začínalo se od nuly – 66:66! SBŠ ještě 

jednou poslala do vedení na hřiště se vrátivší Holubová 68:66, ovšem znovu Vacková těžkou střelou 

za dva body vyrovnává necelou minutu před koncem. Následující útok rozhodl – Barnetová 

neproměnila jasnou příležitost z podkoše a Pustějovská následně po doskoku faulovala Kašpárkovou. 

Brněnská pivotka proměnila jeden trestný hod, následující útok Ostrava nezakončila a poté 16 vteřin 

nebyla schopna faulovat... 

Hráčkou zápasu byla Havlíková, která dostala díky lehčímu zranění Vackové mnohem více minut než 

v prvním duelu. Kdykoliv se dostávala Ostrava do trháku, tak tato mladší dorostenka svou střelou 

znovu vrátila Frisco do hry. 

Body: Chomová 18(4x3,6/4), Pustějovská 13(10/7), Holubová 11(6/5), Barnetová 11(6/3), Weissová 

6(2x3), Turčeková 4, Motyčáková 3(1/1), Bartoňová 2(2/2), Dvořáková – Havlíková 16(3x3,2/1), 

Kašpárková 13(13/5), Hošková 13(9/7), Sedláčková 9(1x3,6/4), Šívrová Mo. 6(7/4), Adamová 5(1x3), 

Vacková 5(4/3), Šívrová Ma. 2(2/2), Rybková 

Rozhodčí: Baloun, Pospíchalová, fauly: 31 – 24, TH: 31/22 – 43/26, trojky: 6 – 5, 5 chyb: 31.Turčeková, 

36. Motyčáková, 40. Pustějovská - 27. Rybková, 36. Sedláčková 

 

 

 



 

 Pátek, 22. dubna 2011 
 

SBŠ OSTRAVA – VALOSUN BRNO  59:62  (14:9,27:25,37:47) 

Valosun začal velice nekoncetrovaně a stejně jako v minulých zápasech rozhodně nepředstavoval 

plánovaného černého koně mistrovství. Ostravské hráčky využívaly svých pivotek a vybudovaly si 

mírný náskok, který byl v polovině druhé čtvrtiny sedmibodový. Od té doby však Ostravačky opustily 

fyzické a částečně i psychické síly. Statický útok, chyby v přihrávkách, a nedůsledně hrané nacvičené 

systémy pustily Valosun do zápasu. Brněnský celek se přitom trápil sám se sebou, dokázal promarnit 

velkou spoustu vyložených příležitostí, ovšem i tak dokázal snížit na rozdíl jediného koše. Nejvíce se o 

to zasloužila Krahulová, autorka sedmi bodů v této čtvrtině. 

Ani po změně stran nepřišla ze strany Ostravy změna, právě naopak. Únava oslabeného celku byla 

znát, navíc v dresu Valosunu se konečně k solidnějšímu výkonu rozehrála Vojtková. Před poslední 

částí se tak zdálo při pohledu na herní projev SBŠ rozhodnuto, zvlášť když se už ve třetí části 

vyfualovala Motyčáková. To však možná Ostravě paradoxně pomohlo, dvě čtvrtiny naprosto 

neviditelná a také frustrovaná Holubová začala řídit hru, znovu začala zásobovat přihrávkami své 

pivotky a po třech minutách bylo sníženo na 46:49. Reakci Valosunu zařídily Vojtková trojkou a 

hlavně Burešová, která dala dva důležité koše v řadě. Ani skóre 46:56 však Ostravu nezlomilo a trojice 

Bartoňová, Pustějovská a Holubová snížila dvě minuty před koncem až na 55:58. V tu chvíli se ale na 

straně Valosunu znovu ukázal nečekaný hrdina v podobě Burešové – 55:60. Po následných třech 

neúspěšných útocích byla 52 sekund před koncem faulována Vojtková a jedním trestným hodem 

zvýšila na 55:61. Ani tentokrát to ostravské hráčky nezabalily, nejprve snížila 28 sekund před koncem 

Barnetová a po ztrátě Adamcové faulovala Řezníčková Holubovou. Ostravská rozehravačka zachovala 

pevné nervy a snížila na dvoubodový rozdíl, 59:61. Po taktickém faulu měla možnost rozhodnout 

Adamcová, proměnila však jen jednu „šestku“. SBŠ tak mělo podobně jako proti Hradci možnost 

posledního útoku, tříbodová střela Holubové z těžké pozice však v koši neskončila a Ostravě zbyly jen 

oči pro pláč. 

Nejlepší hráčku zápasu je těžké najít, v týmu vítěze měly všechny tři nejúspěšnější střelkyně v zápase 

několik hluchých období. Totéž lze ale říci i o oporách Ostravy. 

Body: Pustějovská 14(12/8), Holubová 14(9/8), Barnetová 11(4/3), Weissová 5(6/5), Turčeková 

4(3/0), Chomová 4, Motyčáková 4(6/4), Bartoňová 3(4/3), Kustvánová – Vojtková 15(1x3,6/5), 

Adamcová 13(1x3,8/6), Brhelová 10(1x3,6/5), Burešová 9(6/3), Krahulová 7(2/1), Melezinková 4, 

Řezníčková 2, Hlaváčková 2, Honková 

Rozhodčí: Baloun, Pospíchalová, fauly: 23 – 31, TH: 44/31 – 28/20, trojky: 0 – 4, 5 chyb: 30. 

Motyčáková – 31. Hlaváčková, 37. Krahulová, 38. Brhelová 

 

 

 



 

FRISCO SIKA BRNO – SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ   68:53  (11:23,23:28,42:39) 

Finálový souboj na začátku svazovala nervozita, po čtyřech minutách svítilo na ukazateli skóre 2:4. 

Největší spalovačkou šancí byla domácí Kašpárková – z pod koše 5/0, TH 8/2. Relativně vyrovnané 

skóre platilo až do 6. minuty (4:6), pak se začala prosazovat Nosková s Čepelkovou a po jejím koši 

s faulem a úspěšném trestném hodu vedl Hradec 9:20! Domácí tým snížil Rybkovou, ovšem další 

trojka Noskové těsně před sirénou znamenala pro Východočešky dvanáctibodové vedení.  

 

Ani ve druhé části hry se domácímu celku střelecky příliš nedařilo, ač tuto čtvrtinu zahájila Sedláčková 

trojkou. Hosté však hráli ještě pasivněji. V polovině druhé části svítilo po koši Samkové na ukazateli 

skóre 18:28, poté Frisco po několikáté na mistrovství zvedly mladší dorostenky Havlíková (trojka) 

s Hoškovou – 23:28. Následující čtyři minuty do poločasu už ani jeden z celků dopravit míč do 

obroučky nedokázal.  

 

Nástup do druhé půle vyšel hostům skvěle, rychlých pět bodů Noskové s Hauskenchtovou mohlo dát 

Hradci psychickou výhodu. Stal se ale přesný opak. U domácích se probudila Sedláčková, nastřílela 

osm bodů v řadě a hosté si museli brát timeout. Ani to však nepomohlo, v úseku od 21. do 29. minuty 

vsítil Hradec jediný koš (Hausknechtová). Hra loňského mistra byla statická, bez nápadu. Až 

v poslední minutě se prosadily Fadrhonsová s Věchtovou, ovšem to už vedlo domácí družstvo.  

 

Definitivní rozhodnutí přineslo prvních pět minut posledního hracího období. Domácí celek 

nastartovala Monika Šívrová trojkou o desku, a následně ji podpořily i Hošková, Kašpárková a 

Sedláčková. Frisco úsekem 14:0 rozhodlo o titulu. Ve zbytku zápasu už domácí v euforii udržovali svůj 

náskok, a v závěru se tak na obou stranách dostaly na hřiště všechny hráčky ze soupisky. 

 

Hráčkou zápasu byla Tereza Sedláčková, která v rozhodujících chvílích dala osm (3. čtvrtina), 

respektive šest bodů v řadě (4. čtvrtina). Částečně jí může mrzet, že uzávěrka hlasování all-stars 

teamu byla v poločase finálového utkání, titul mistra ČR jí však chybějící individuální ocenění určitě 

vynahradí.  

  

Body: Sedláčková 17(4x3,1/1), Kašpárková 17(1x3,12/6), Havlíková 7(1x3), Hošková 7(3/1), Šívrová 

Ma. 9(1x3,4/4), Rybková 5(4/3), Vacková 5(4/3), Šívrová Ma. 1(2/1), Adamová, Mlčochová, Holubová, 

Šimková – Hausknechtová 13(1x3,2/0), Nosková 12(2x3), Čepelková 9(5/5), Věchtová 6, Fadrhonsová 

4, Horáková 3(2/1), Samková 2, Andělová 2, Halberštátová 2, Hroudná, Trnková 

 

Rozhodčí: Holubek, Fanta, Fauly: 14 – 24, TH: 30/19 – 9/6, trojky: 7 - 3 

 

 
 
 
 
 
 



 
Charakteristika jednotlivých družstev a jejich výkonnosti 
 

Frisco Sika Brno 

Frisco Sika Brno jako vítěz základní části od první minuty ukazovalo co je jeho cílem na tomto 

mistrovství. V úvodním duelu bez výraznějších problémů převálcovalo Valosun a stalo se jasným 

favoritem na zlato. Nejkrušnější chvíle zažily svěřenky trenéra Fouska ve druhém duelu s Ostravou, 

kde díky rychlým faulům Kašpárkové s Rybkovou musely opustit hru do vnitřního prostoru.  Tou 

sbíraly hodně faulů (a následně trestné hody), ale také volné trojkové střely po přihrávkách zpět na 

volné střelce. V tomto zápase však silou vůle a také díky lepšímu zapojení hráček z lavičky nakonec 

Frisco uspělo, a v posledním duelu po mizerné první čtvrtině už své snažení dotáhlo do zlatého konce. 

Základními hráčkami Frisca byly Kašpárková (nejlepší střelkyně mistrovství) se střelkyní Sedláčkovou, 

velmi dobře si vedly i obě rozehravačky Havlíková a Vacková. Do základní rotace ještě patřily sestry 

Šívrovi, Rybková, Adamová a Hošková, která při problémech pivotů s fauly alternovala i na pozici 

podkošové hráčky. Na obranné polovině Frisco hrálo většinou osobní obranu, jen proti Ostravě po 

problémech s fauly přešlo na zónu 2 – 3 

 

Sokol Hradec Králové 

Sokol Hradec Králové oproti minulým rokům nedisponoval nejširším kádrem, na což možná doplatil 

ve finálovém utkání (při problémech s fauly složité hledání optimální pětice). Trojice Halberštátová, 

Hroudná, Trnková se v každém zápase na několik chvil na hřišti představila, svým spoluhráčkám však 

nestačila. Čepelkovou kvůli zdravotním problémům mohla trenérka využít jen na krátké časové úseky. 

Většina minut tak zbyla pod košem na Věchtovou, Fadrhonsovou a Horákovou, na perimetru kromě 

Hausknechtové(MVP turnaje) hrály mladší dorostenky Andělová, Nosková a Samková. 

Právě mladší hráčky dobře nahradily Brožovou, Zoubkovou, Lukášovou, Blažejovskou, Friedelovou či 

Hamplovou, které byly v mistrovském kádru v loňské sezóně. Na druhou stranu velké zásahy do 

sestavy určitě výkonnost Hradce ovlivnily, a tak konečné stříbro je určitě úspěchem. Tým Hradce se 

na mistrovství prezentoval zejména osobní obranou, většinou na ½ hřiště (celoplošná obrana 

v úsecích zápasu s Valosunem a Ostravou). Jako druhý obranný systém používalo družstvo zónu 1-3-

1, které často předcházel zónový presing.  

 

Valosun Brno 

Pověst černého koně mistrovství Valosun nepotvrdil, ovšem bronzové medaile proti unavené Ostravě 

vybojoval. Po vyřazení favorizovaného USK se od Valosunu očekávalo o něco více, na druhou stranu 

bronzová medaile je pro celek trenéra Šilhana velkým úspěchem. 



Valosun navíc určitě bude k medailovým kandidátům patřit i příští rok – základní trio Brhelová – 

Vojtková – Adamcová bude pokračovat v dorostenecké kategorii i příští rok. K tomu pravidelně 

nastupovaly i další mladší hráčky Burešová či Honková. První rotaci doplňovaly slovenská 

rozehravačka Melezinková, křídla Řezníčková s Krahulovou a pivotka Hlaváčková. Kromě osobní 

obrany se Valosun snažil také o presing po trestných hodech. 

 

SBŠ Ostrava 

Nejsmutnější celek mistrovství, ač podával velice sympatické výkony. Ostrava „dojela“ na malou 

rotaci hráček, když nejpodstatnější ztrátou byla absence Hrazdílkové (nejlepší střelkyně SBŠ v 

základní části). Ta nenastoupila už k pátému utkání play-off s Trutnovem. V rotaci sedmi-osmi hráček 

se Ostravě paradoxně nevyplatily vyrovnané boje s Hradcem a zejména Friscem, po kterých 

svěřenkám trenéra Pavláta došly síly v klíčovém zápase proti Valosunu. Výše vítězství nad SBŠ tak 

ostatním určovala jejich pořadí – 1. Frisco vyhrálo o bod, 2. Hradec o dva, 3. Valosun o tři.. 

Ostrava nejvíce ze všech družstev využívala podkošové hráčky. Při již zmiňované absenci Hrazdílkové 

nastupovala v základní sestavě Barnetová s Pustějovskou, které střídala Turčeková. Všechny tři těžily 

ze spolupráce se svými rozehravačkami, zejména Holubovou. Základním útočným systémem SBŠ také 

byl pick-roll mezi hráčkou z perimetru a pivotkou. Případně při odstupované obraně soupeřky trestala 

střelami z dálky Chomová, případně Weissová. 

Na obranné polovině SBŠ střídalo osobní obranu a zónu 3-2. Po trestných hodech zařazovalo družstvo 

zónový presing 3-2. 

 

Doporučené hráčky k dalšímu sledování: 

Vzhledem ke kategorii staršího dorostu již není nutné vyhledávat nové adeptky reprezentačních 

dresů. Trenéři U18 a U16 byli na mistrovství přítomni – vedli zlatý a stříbrný tým tohoto mistrovství – 

a navíc mají o všech hráčkách dostatečný přehled. Co se týče reprezentace U20, tak trenérské duo 

Kramerová – Klečková bylo přítomno jen na prvním utkání Frisco – Valosun (u této kategorie už se ale 

nominace rodí zřejmě na základě jiných parametrů než je dorostenecké mistrovství).  

Z ročníku 1992 (kategorie U20) se nejvíce dařilo oceněným hráčkám – Hausknechtové(MVP), 

Kašpárkové (nejlepší střelkyně), ač ani ony se nevyvarovaly chyb a výkonnostních výkyvů. Dále stály 

za zmínku výkony Barnetové, Holubové, Věchtové či Sedláčkové. Jedna z nejlepších hráček tohoto 

ročníku Čepelková odehrála kvůli zdravotním problémům sotva třetinu mistrovství. Celkově toto 

mistrovství potvrdilo, že tento ročník je jedním z nejslabších za poslední dobu.  

Z kategorie U18 (ročníky 1993 a 1994) se paradoxně lépe ukazovaly hráčky o rok mladší. Havlíková, 

Andělová i Nosková byly oporami svých celků a odehrály velice pěkné mistrovství. Z o rok starších 

kolegyň se nejvíce bodově dařilo Pustějovské, která i přes výrazné technické nedostatky dokázala 

těžit z přihrávek svých rozehravaček a také solidního útočného doskoku. Základní osa Valosunu 

Brhelová – Vojtková – Adamcová příliš nepřesvědčila, ač samozřejmě ve svém celku hrála důležitou 

roli a dovedla ho k bronzové medaili. První jmenovaná však ztrácela spoustu míčů, druhá měla 



mnoho výpadků (obrana, psychika), třetí se těžko prosazovala z pozice pivota. Z reprezentačních 

kandidátek nezahrála špatně ani Vacková, kterou sice poznamenalo zranění z prvního hracího dne, 

v klíčových chvílích však dokázala vzít odpovědnost na sebe a proměnit důležité střely. 

Z kategorie U16 (1995) jednoznačně dominovala Hošková z Frisca, kromě ní dostala větší prostor na 

hřišti již jen její klubová kolegyně Adamová. 

 

Rozhodčí: 

Zhodnocení výkonu rozhodčích by mělo příslušet hlavně komisařům. Z mého pohledu, ač by s tím 

mnozí trenéři a diváci nesouhlasili, rozhodčí svůj úkol zvládli bez výraznějších zaváhání či problémů. 

Samozřejmě nepískali zcela bez chyb, ale řízení zápasů měli snad až na chvilkový výpadek v prvním 

duelu pod kontrolou a výsledky celého mistrovství neovlivnili.  

 

Organizace turnaje: 

Turnaj proběhl z hlediska samotných utkání velice dobře, pomocní rozhodčí pracovali perfektně, 

v průběhu celého mistrovství. Komentář jednotlivých utkání byl na solidní úrovni. Za celé mistrovství 

nebylo potřeba řešit žádný disciplinární prohřešek, dokonce nebyla udělena ani jedna technická 

chyba. 

 Velká výtka, jako již na některých předcházejících mistrovstvích dorostenek, míří k pořadatelům za 

absenci technického zápisu. V době, ve které by mistrovství slušely i video přenosy, by technický zápis 

měl být povinností.  

 

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem celkům, hráčkám, i jejich trenérům za předvedené výkony, a 

popřát jim hodně sportovních úspěchů v dalších sezónách. 

 

 

 

 

Petr Kapitulčin, delegát KM SBT 

29. 4. 2011 


