
Zpráva delegáta KM z turnaje o titul Mistr ČR starších dorostenek 
 
 
1. Místo konání, termín 

 
Hradec Králové, 8. – 10. 5. 2008 
 
 
2. Účastníci (seznam družstev, jména trenérů) 
 
Sokol Hradec Králové – Romana Ptáčková, Jiří Jirsa 
Kara Trutnov – Zdeněk Sýkora, Vladimír Smilnický 
WBA Sparta – René Štěpánek, Vladimír Faflík 
BK Strakonice – Petr Martínek, Jiří Johanes 
 
 
3. Přehled všech výsledků, závěrečná tabulka turnaje 
 
Sokol H. Králové - BK Strakonice 75:65 (18:17 35:36 58:55) 
KARA Trutnov - WBA Sparta  92:83 (22:25 43:42 69:58) 
BK Strakonice - KARA Trutnov 65:70 (19:22 32:31 51:59) 
WBA Sparta  - Sokol H. Králové 58:92 (18:23 31:45 40:67) 
WBA Sparta  - BK Strakonice 67:80 (11:12 30:29 49:54) 
Sokol H. Králové - KARA Trutnov 73:59 (21:11 38:32 57:43) 
 

1. Sokol Hradec Králové 3 3 0 240:182 6 b. 
2. KARA Trutnov 3 2 1 221:221 5 b. 
3. BK Strakonice 3 1 2 210:212 4 b. 
4. WBA Sparta 3 0 3 208:264 3 b. 

 
Individuální ocenění na Final Four 
Nejlepší hráčka (MVP): Bartoňová Kateřina (Sokol Hradec Králové)  
Nejlepší střelkyně: Koďousková Eva (Kara Trutnov) – 56 bodů 
Nejlepší střelkyně trojek: Punčochářová Šárka a Pilátová Zuzana (obě BK Strakonice) – 7 trojek  
 
All Star's Final Four 
1. Bartoňová Kateřina (Sokol Hradec Králové) 
2. Půlpánová Aneta (Sokol Hradec Králové) 
3. Stará Michaela (BK Strakonice) 
4. Koďousková Eva (Kara Trutnov) 
5. Lukešová Petra (BK Strakonice) 
 
 
4. Charakteristika jednotlivých družstev a jejich výkonnosti 
 
Sokol Hradec Králové 
Domácí hráčky potvrdily papírové předpoklady a prošly turnajem bez zaváhání. V prvním zápase 
sice byla na domácích vidět nervozita a tak byl souboj s dobře hrajícími Strakonicemi vyrovnaný 
až do posledních minut, pak se ale Hradec uklidnil a v zápasech se Spartou a Trutnovem potvrdil 
své kvality. Sokol měl na mistrovství nejzkušenější tým, Bartoňová, Březinová i Ovsíková patří 



mezi stále hráčky „A“ týmu žen a zkušenosti z nejvyšší soutěže má i několik dalších hráček. Tým 
trenérky Ptáčkové tak působil nejkompaktnějším a nejvyrovnanějším dojmem. Mezi hlavní 
zbraně Hradce patřila agresivní osobní obrana, přechod do RP a hra 1/1. 
 
Kara Trutnov 
Trutnov měl jeden z nejmladších týmů na MČR, přesto se dokázal ze zbylé trojice družstev 
nejlépe vyrovnat s nástrahami závěrečného turnaje. Svěřenkyně trenéra Sýkory zvládly lépe 
vyrovnané koncovky zápasů se Spartou i Strakonicemi, především proto, že se v průběhu celého 
turnaje dopustily menších herních výpadků než jejich soupeřky. Kromě tradičních opor Kutilové, 
Smilnické a Vackové sehrála výborný turnaj pivotmanka Koďousková, která se stala nejlepší 
střelkyní a zároveň největším překvapením mistrovství republiky.  
 
BK Strakonice 
Strakonice málem překvapily v prvním zápase, kdy s Hradcem hrály vyrovnanou partii až do 
posledních minut. V druhém utkání však svůj premiérový výkon nezopakovaly a tak je čekal 
zápas o všechno se Spartou.  Po vyrovnaném poločase předvedly hráčky trenéra Martínka 
útočnou smršť ve druhé půli, podpořenou výbornou střelbou z dálky (celkem 10 trojek) a po 
zásluze získaly bronzové medaile. Západočešky podržely na turnaji pivotmanky Kušlitová 
s Lukešovou křídlo Punčochářová a rozehrávačky Stará s Pilátovou. 
 
WBA Sparta 
Pražanky v prvním zápase nechaly Trutnov utéct až do 16ti bodového vedení a přestože v závěru 
zápasu předvedly výborný finiš na obrat to již nestačilo. V zápase s Hradcem bylo na 
svěřenkyních trenéra Štěpánka vidět zklamání a tak Sparta vzdorovala favoritovi jen v první 
čtvrtině. Poslední zápas o třetí místo se Strakonicemi přinesl oboustranně velmi pěkný útočný 
basketbal a o bronzové medaili rozhodovala až závěrečná čtvrtina. V té ale Sparta nedokázala 
zastavit nástup Strakonic a zbylo tak na ní čtvrté místo. Osu týmy na MČR tvořily rozehrávačky 
Běhalová s Muchovou a křídlo Novotná.  
 
Celkově 
Celému mistrovství vévodila agresivní osobní obrana, zóna se objevovala jen místy ve snaze o 
změnu rytmu hry. Všechny týmy se snažily o rychlý protiútok. V postupném útoku využití clon, 
hra 1/1. Hráčky slušně takticky vybaveny, občas se však vyskytují nedostatky v IČJ – problémy 
při provádění činností oběma rukama, či v maximální rychlosti. Obecně chyběly vysoké hráčky. 
Nejvyšší pivot mistrovství jen 191 cm, křídla maximálně kolem 180 cm. 
 
 
5. Doporučené hráčky k dalšímu sledování 
 
Sokol Hradec Králové – Bartoňová (90), Březinová (90), Ovsíková (89) 
Kara Trutnov – Koďousková (89), Skutilová (90), Záplatová (91) 
BK Strakonice – Kušlitová (90), Stará (90), Ovsíková (92)  
WBA Sparta – Běhalová (90), Muchová (91) 
 
 
 
 
 
 
 



6. Rozhodčí – zhodnocení jejich výkonu 
 
Petr Baudyš, Jiří Fanta, Renáta Kašparová a Roman Šikner. 
 
Kromě druhého, zbytečně nervózního zápasu Trutnov – Sparta odřídili rozhodčí zápasy bez 
větších komplikací. Nejlepší výkony na turnaji podali pánové Petr Baudyš a Roman Šikner. 
 
 
7. Organizace turnaje – zhodnocení 
 
Hradec se zhostil organizace mistrovství s velkou profesionalitou a nasazením. Během celého 
turnaje se nevyskytl jediný závažnější problém. K ještě lepší úrovni takovéto akce by přispělo 
snad jen psaní technického zápisu a online přenosy na stránkách ČBF. 
 
 
8. Závěr, doporučení, různé 
--- 
 
   
V Praze dne 15. května 2008         
Zpracoval: Štěpán Mandys 
 
 
 

 
 
 


