
Zpráva z Mistrovství České republiky starších dorostenek 

9. – 11. dubna 2010, Sportovní hala Folimanka, Praha 

 

Seznam účastníků 

 

USK PRAHA 

 

4 Vyoralová Tereza 

5 Bakajsová Petra 

6 Vondráčková Tereza 

7 Matulková Tereza 

8 Plačková Aneta 

9 Elhotová Karolína 

11 Svobodová Kateřina 

12 Borovenová Nella 

15 Srostlíková Zuzana 

16 Sládková Andrea 

17 Vrkočová Martina 

18 Hořejší Barbora 

 

 

Trenérka:  Soukupová Hana 

Asistent: Stavěl Petr 

 

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ 

 

4 Hausknechtová Jana 

5 Kuhrová Martina 

6 Friedelová Anna 

7 Bartáková Lenka 

8 Zoubková Barbora 

9 Andělová Andrea 

10 Brožová Anna 

11 Horáková Michaela 

12 Věchtová Barbora 

13 Hroudná Natálie 

15 Fadrhonsová Hana 

16 Hamplová Monika 

17 Čepelková Martina 

 

Trenérka: Ptáčková Romana 

Asistent: Jirsa Jiří 

 



FRISCO SIKA BRNO 

 

4 Pavlasová Michaela 

5 Havlíková Veronika 

6 Monteiro Ornella 

7 Kašpárková Barbora 

8 Šívrová Markéta 

9 Vacková Michaela 

10 Holubářová Anna 

11 Hanušová Alena 

12 Šívrová Monika 

13 Pražáková Nikol 

14 Sedláčková Tereza 

17 Rybková Michaela 

18 Nekudová Tina 

 

Trenér: Fousek Richard 

Asistent: Prokeš Pavel 

BA SPARTA 

 

5 Štrudlová Michaela 

6 Šmídková Hana 

7 Němcová Jana 

8 Vachulková Barbora 

9 Petrželová Veronika 

10 Brejlová Kateřina 

11 Muchová Michaela 

12 Řeháčková Adéla 

14 Bezpalcová Denisa 

15 Kuthanová Barbora 

16 Štědrá Dominika 

22 Rusá Zuzana 

23 Kaderková Eva 

 

Trenér: Zajíček Ondřej 

Asistent: Moravec Tomáš 

 

 

 

 

 

 



Tabulka MČR 
 

1.  Sokol Hradec Králové  3 2 1 186:184  5 
2.  USK Praha  3 2 1 187:180  5 
3.  Frisco Sika Brno  3 1 2 227:198  4 
4.  BA Sparta  3 1 2 174:212  4 

1. kolo  

165.  USK Praha - BA Sparta 65:53  (22:12 34:21 45:32)  

166.  Sokol H. Králové - Frisco Sika Brno 72:67  (21:18 38:34 54:58)  

      
2. kolo  

167.  BA Sparta - Sokol H. Králové 61:50  (16:17 32:31 47:39)  

168.  Frisco Sika Brno - USK Praha 63:66  (17:17 32:40 48:53)  

      
3. kolo  

169.  Frisco Sika Brno - BA Sparta 97:60  (20:8 41:23 72:41)  

170.  USK Praha - Sokol H. Králové 56:64  (14:17 33:32 48:51)  
 

ALL STARS TEAM 

Lenka Bartáková (Hr. Králové), Monika Šívrová (Frisco), Tereza Vyoralová (USK), 

Andrea Sládková (USK), Alena Hanušová (Frisco) 

 

NEJLEPŠÍ STŘELKYNĚ 

Alena Hanušová (Frisco) 

NEJLEPŠÍ STŘELKYNĚ ZA 3 BODY 

Monika Šívrová (Frisco) 

NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČKA 

Lenka Bartáková (Hr. Králové) 

 



Pátek, 9. dubna 2010 
 

USK PRAHA – BA SPARTA  65 : 53  (22:12,34:21,45:32) 

První utkání celého mistrovství svou kvalitou zklamalo. USK začalo v pražském derby lépe a zejména 

díky bodujícím pivotkám si vybudovalo už po první čtvrtině náskok. To nadále zvyšovalo, zejména 

díky střelecké nemohoucnosti Sparty. Ve 27. minutě vedlo domácí družstvo již o 21 bodů 44:23. 

Sparta ve zbytku zápasu přidala, i díky únavě domácích hráček zlepšila své střelecké procento, ale na 

zvrat v zápase neměla.  

Domácí tým táhla čtveřice Sládková, Elhotová, Bakajsová a Vyoralová, když všechny tyto střelkyně 

zaznamenaly dvouciferný počet bodů. První dvě dokonce zaznamenaly double-double. To u hostí se 

přes deset bodů dostala jen Němcová v samotném závěru. Tristní byla zejména střelba za tři, z 33 

vystřelených pokusů proletěla obroučkou jedna jediná (USK 10/0, Sparta 23/1)! 

Body: Sládková 17, Vyoralová 14, Bakajsová 13, Elhotová 11, Svobodová 8, Matulková 1, Plačková 1, 

Srostlíková 0  – Němcová 11, Šmídková 9, Řeháčková 8, Štrudlová 7, Petrželová 6, Muchová 6, 

Bezpalcová 2, Kuthanová 2, Rusá 2 

TH: 35/23 – 16/14, 2b. : 49/21 – 48/18, 3b.: 10/0 – 23/1, doskoky: 48 – 47, fauly: 13 – 25 

 

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ – FRISCO SIKA BRNO  72 : 67  (21:18,38:34,54:58) 

Po zhlédnutí prvního utkání se pro většinu diváků i odborníků stal večerní zápas předčasným finále. 

V souboji dvou trenérů mládežnických reprezentací byla zpočátku spokojenější dle zápisu domácí 

trenérka, když Hradec díky dvanácti bodům v řadě odskočil na 18:9. Frisco však do konce prvního 

hracího období snížilo a přibližně čtyřbodový odstup udržovalo až do poločasu. 

Po změně stran šly Brňanky do vedení, ve 28. minutě svítilo na ukazateli skóre 48:55. Svůj náskok ale 

hostující celek neudržel, necelé čtyři minuty před koncem bylo srovnáno. Přetahovanou o každý bod 

překulila na hradeckou stranu trojkou Horáková (66:63, jediná úspěšná trojka Hradce v zápase), 

Frisco však dokázalo naposledy otočit Hanušovou na 66:67. Poslední minuta však patřila už jen 

Hradci, když Hausknechtová, Čepelková a Bartáková upravily na konečných 72:67. 

Z hlediska statistik se odehrávala „bitva o Sokolov“. Odchovankyně tohoto týmu hrály prim na obou 

stranách, vůdcem Hradce byla Lenka Bartáková – nastřílela 26 bodů, doskočila 8 míčů a připsala si 

hned 12 získaných faulů. Na druhé straně Alena Hanušová vsítila ještě o tři body více než její 

vrstevnice, a k tomu přidala 19 doskoků. Na vítězství to ovšem nestačilo, ač mělo Frisco lepší 

procentuální úspěšnost ve střelbě jak z trojkové i dvojkové vzdálenosti, tak z čáry trestného hodu. 

Vaz Brňankám zlomilo zejména velké množství ztracených míčů (28). 

Body: Bartáková 26(TH 19/12), Fadrhonsová 10, Horáková 8, Hausknechtová 6, Věchtová 6, Zoubková 

4, Hamplová 3, Brožová 3, Friedlová 2, Hroudná 2, Čepelková 2 – Hanušová 29(3x3), Šívrová Mo. 11, 

Sedláčková 8, Kašpárková 4, Pavlasová 3, Vacková 3, Holubářová 3, Havlíková 2, Monteiro 2, Rybková 

2, Šívrová Ma. 0, Nekudová 0 

TH: 39/25 – 23/15, 2b: 63/22 – 41/17, 3b: 6/1 – 17/6, doskoky: 47 – 46, fauly: 20 – 29  



Sobota, 10. dubna 2010 
 

BA SPARTA – SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ  61 : 50  (16:17,32:31,47:39) 

Po pátečním bezkrevném výkonu Sparty byl jasným favoritem východočeský celek. Sokolky si také na 

začátku udržovaly mírné vedení, ovšem odskočit svým soupeřkám nedokázaly a Sparta v závěru 

poločasu překlopila vedení na svou stranu. 

Začátek druhé půle byl nadále vyrovnaný, ve 26. minutě svítilo na ukazateli skóre 37:36. Zbytek 

třetího hracího období ale vyšel lépe Spartě, která svou zónovou obranou udržela v této čtvrtině 

hradecké střelkyně na pouhých osmi bodech. Hradec se nevzdával, snížil šest minut před koncem na 

49:48. Sparta však následně vstřelila třináct bodů v řadě, naopak Hradec korigoval až v poslední 

vteřině z trestných hodů. Oba celky tak měly po sobotě bilanci 1-1. 

Z hlediska statistik je pozoruhodné zejména procento střelby – Hradec nastřílel jen 50 bodů, ač měl 

celkem 70 střeleckých pokusů ze hry (o 18 více než Sparta). Z individuálních statistik je vedle střelců 

nutno vypíchnout 14 doskoků Němcové (u hostí Věchtová 9, z toho 6 útočných). 

Body: Muchová 15, Šmídková 12, Kuthanová 8, Štrudlová 7, Němcová 7, Petrželová 7, Řeháčková 5, 

Bezpalcová 0 – Čepelková 11, Fadrhonsová 8, Věchtová 7, Horáková 7, Hausknechtová 6, Bartáková 5, 

Brožová 3, Hamplová 2, Friedelová 1, Zoubková 0, Andělová 0, Hroudná 0 

TH: 24/17 – 20/11, 2b: 43/16 – 57/15, 3b: 9/4 – 13/3, doskoky: 46 – 43, fauly: 22 – 24 

 

FRISCO SIKA BRNO – USK PRAHA  63 : 66  (17:17,32:40,48:53) 

Ve druhém sobotním utkání začalo lépe USK a rychle vedlo 7:0. Frisco dokázalo v závěru první 

čtvrtiny skore dorovnat, ovšem zejména díky děravé obraně a také nevídaně slabým trestným hodům 

(19/6 v prvním poločase) USK znovu odskočilo. 

Svůj náskok USK navyšovalo i po změně stran až na 41:53 ve 27. minutě. Poté však Frisco změnilo 

obranu a osm minut nedostalo do zónové obrany ani bod. Čtrnácti body v řadě se tak dostaly 

Brňanky do vedení, ale jakoby je to zaskočilo, USK sedmi body v řadě znovu otočilo na 55:60. Utkání 

připomínalo doslova houpačku, ani tento náskok nebyl rozhodující, naopak Frisco zejména díky 

Monice Šívrové otočilo na 63:60. Minutu před koncem však trojkou dokázala srovnat Vyoralová a 

stejná hráčka rozhodla necelé čtyři sekundy před koncem košem stejné hodnoty.  

Stejně jako v pátek USK podržely zejména Vyoralová, Elhotová a Sládková, Frisco nejvíce spoléhalo na 

Hanušovou, Šívrovou a Kašpárkovou. Právě posledně jmenovanou však zradily trestné hody, bilance 

12/2 zřejmě stála Frisco výhru. 

Body: Hanušová 20 (15 doskoků), Šívrová Mo. 20, Kašpárková 14 (14 doskoků), Rybková 4, 

Sedláčková 3, Havlíková 2, Pavlasová 0, Monteiro 0, Šívrová Ma. 0, Vacková 0, Holubářová 0 – 

Vyoralová 21, Elhotová 15, Sládková 14 (17 doskoků), Bakajsová 6, Matulková 4, Svobodová 4, 

Plačková 2 

TH: 26/13 – 31/21, 2b: 62/22 – 54/18, 3b: 15/2 – 14/3, doskoky: 52 – 54, fauly: 23 - 21 



 Neděle, 11. dubna 2010 
 

FRISCO SIKA BRNO - BA SPARTA  97 : 60  (20:8,41:23,72:41) 

Friscu zajišťovala možnost bojovat o medaili jen výhra, Sparta mohla doufat v drahý kov jak v případě 

vítězství, tak i při porážce do 17ti bodů (v případě následné výhry USK). Veškerá matematika však 

nakonec nebyla potřeba. Frisco bylo od začátku lepší, Sparta působila ještě matněji než v pátek, a 

v 15. minutě již vedlo Brno o dvacet bodů (32:12). Sparta snížila až v samotném závěru poločasu. 

Po změně stran však nastřílelo Frisco dvanáct bodů v řadě, zvýšilo na 53:23 a o všem podstatném 

bylo rozhodnuto. 

Friscu se oproti prvním zápasům dařilo střelecky, což bylo částečně umožněno i odevzdaným 

výkonem evidentně unavené Sparty. Hned pětice hráček Frisca nastřílela dvouciferný počet bodů. 

Body: Kašpárková 21, Hanušová 16, Šívrová Mo. 14, Pavlasová 10, Vacková 10, Holubářová 9, 

Sedláčková 6, Šívrová Ma. 5, Rybková 4, Monteiro 2, Havlíková 0, Nekudová 0 – Němcová 12, 

Muchová 11, Štrudlová 9, Šmídková 9, Bezpalcová 6, Kuthanová 6, Petrželová 2, Řeháčková 2, 

Brejlová 1, Štědrá 1, Rusá 1 

TH: 44/32 – 24/15, 2b: 41/25 – 47/15, 3b: 14/5 – 20/5, doskoky: 45 – 35, fauly: 26 - 34 

 

USK PRAHA – SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ   56 : 64  (14:17,33:32,48:51) 

První nedělní zápas rozdal karty jednoznačně – vítěz posledního duelu bude mistrem. V případě 

porážky by se však ze stříbra radovalo jen USK, na Hradec by v případě neúspěchu zbyl jen bronz 

(stříbro by bralo Frisco). 

Významu utkání odpovídaly první minuty, obě družstva byla značně nervózní a obě strany 

zaznamenaly v prvních čtyřech minutách jen po jednom koši. Dříve se s tíhou zápasu srovnaly hráčky 

Hradce a vypracovaly si mírný náskok, ovšem ve druhé čtvrtině domácí celek dokázal otočit skore ve 

svůj prospěch. 

Rozhodující moment celého mistrovství přišel na přelomu třetího a čtvrtého hracího období, kdy 

hradecká děvčata zejména díky bodům Hany Fadrhonsové odskočila až na desetibodový rozdíl 

(48:58). USK se nevzdávalo, dokázalo ještě snížit, ale Hradec už si zejména díky zkušenosti Bartákové 

a nedostatku sil domácího celku (celý turnaj v sedmi hráčkách, osm bodů za poslední čtvrtinu) zlato 

vzít nenechal. 

Největším rozdílem mezi oběma týmy byl počet doskočených míčů, ve kterých Hradec dominoval, 

částečně i díky problémům s fauly domácích pivotmanek.   

Body: Vyoralová 13, Svobodová 13, Elhotová 12, Sládková 7, Bakajsová 6, Plačková 3, Matulková 2, 

Srostlíková 0 – Bartáková 19, Fadrhonsová 12, Čepelková 11(2x3,13 doskoků), Horáková 7, Zoubková 

6, Hausknechtová 4, Věchtová 3 (7 bloků), Hroudná 2, Andělová 0, Brožová 0, Hamplová 0 

TH: 34/26 – 19/11, 2b: 47/12 – 62/22, 3b: 5/2 – 14/3, doskoky: 37 – 59, fauly: 22 – 27 



Charakteristika jednotlivých družstev a jejich výkonnosti 
 

Sokol Hradec Králové 

Sokol Hradec Králové disponoval společně s týmem Frisca nejvyrovnanějším kádrem, čehož dokázal 

využít. V každém zápase nastoupilo minimálně 11 hráček. Díky pravidelnému střídání tak měl Hradec 

dostatek sil, na rozdíl od svého nedělního soupeře. Vzhledem k širokému kádru si také Hradec mohl 

dovolit hrát nejaktivnější obranu ze všech týmů. Nejčastěji šlo o osobní obranu na ¾ hřiště. Na útočné 

polovině se Hradci příliš nedařilo, ale nízké procento střelby nahrazoval výborný útočný doskok. Velké 

problémy dělal družstvu útok do zónové obrany. Z hlediska předvedeného nasazení a vyrovnanosti 

kádru si Hradec za vystoupení na finálovém turnaji zlatou medaili zasloužil 

Vyrovnanost kádru se projevila i ve statistikách, kromě velmi dobře hrající Bartákové (až na ty trestné 

hody) žádná další hráčka střelecky nevynikala. Základní osu však tvořily vedle již zmiňované 

nejužitečnější hráčky mistrovství také Čepelková, Fadrhonsová, Horáková Hausknechtová a Věchtová.  

 

USK Praha 

Po závěrečném utkání zavládlo mezi domácími hráčkami zklamání. Domácí celek se statečně popral 

s absencí tří hráček základní sestavy a dlouho útočil na zlato. V posledním duelu se však již projevil 

úbytek sil, třetí těžké utkání ve třech dnech se projevilo - celé mistrovství odehrála v podstatě 

sedmička hráček. V obraně využívalo USK jen osobní obrany, na útočné polovině byla nejčastější 

kombinací clona bez míče křídlo/pivot. 

USK se opíralo o velmi dobrý základní pětky, kde kromě stálic Elhotové, Vyoralové a Sládkové nad 

očekávání zahrály i stále se lepšící Bakajsová a rozehravačka Svobodová. Stříbro vzhledem k oslabení 

není určitě ostudou, právě naopak. 

 

Frisco Sika Brno 

Frisco Sika Brno mělo k dispozici společně s Hradcem nejširší kádr, k vítězství však této výhody 

dokázaly Brňanky využít až v závěrečném utkání. V pátek i v sobotu měly svěřenky trenéra Fouska 

vítězství nadosah, ovšem v závěru neuspěly. Po vysoké výhře nad Spartou tak paradoxně mají ze 

všech účastníků suverénně nejlepší celkové skóre, ale stačí to pouze na bronzové medaile. I Frisco po 

většinu času používalo osobní obranu, clony řešilo stejně jejich seniorský tým většinou přebíráním. 

Zónu zařadily Brňanky jen v zápase s USK a otočily díky ní průběh zápasu, ovšem v závěru právě do 

této obrany dostaly dvě rozhodující trojky. Na útočné polovině byla viditelná snaha využívat pivotů, 

zejména Hanušové s Kašpárkovou. 

Právě Hanušová s Kašpárkovou byly společně s Monikou Šívrovou největšími individualitami družstva, 

i když zejména Kašpárková se rozjížděla pomalu a v prvních dvou zápasech její body chyběly. Více se 

čekalo od dřívějších opor – Pavlasové, Monteiro, a možná i od Sedláčkové.  



BA Sparta 

Výkon Sparty byl pro většinu diváků zklamáním. Tým s ostruhami z ŽBL se dokázal vybičovat pouze 

v sobotu, kdy porazil pozdějšího mistra. V zápasech s USK i Friscem však vypadaly hráčky naprosto 

bez zájmu a „šťávy“, v obou zápasech za prvních 25 minut nenastřílely ani 25 bodů a jejich poslední 

místo na turnaji je bohužel spravedlivé. Na hráčkách byla znát únava z dlouhé sezóny, a to jak fyzická, 

tak i psychická. Paradoxně přitom jde o tým, který jako jediný měl ve svém kádru převahu hráček 

ročníku 91, a tak zatímco v příštím roce Hradec, USK i Frisco se střetnou o medaile pravděpodobně 

znovu, Sparta bude muset o podobnou výsadu hodně zabojovat. Družstvo střídalo osobní a zónovou 

obranu, základem úspěchu však nebyla ani tak zóna samotná (v sobotu proti Hradci), ale nasazení 

v obraně a při doskoku. Podobně tomu bylo i v útoku, v sobotním duelu i díky častější aktivitě 

směrem ke koši a dostatečné rychlosti při jednotlivých kombinacích byla Sparta úspěšná, v pátek a 

v neděli se družstvo omezilo na střelbu z dálky a to nemohlo na úspěch stačit. 

Z individualit je nutno vypíchnout Šmídkovou, Němcovou a Muchovou, ač se od nich možná 

očekávalo více. Bohužel se jim však nedostalo podpory od ostatních, nedařilo se Řeháčkové ani 

Bezpalcové, výkon Petrželové výrazně poznamenala dlouhodobá absence kvůli nemoci. 

 

 

Doporučené hráčky k dalšímu sledování: 

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

dresů, obzvlášť když reprezentační trenéři byli přítomni a o hráčkách mají dostatečný přehled.  

Z hráček ročníku 1991, patřících do kategorie U20, se nejvíce dařilo hráčkám zařazeným do All-stars – 

Bartákové, Hanušové a Sládkové. Z dřívějších opor se mistrovství příliš nevydařilo Pavlasové. 

Z kategorie U18 (ročníky 1992 a 1993) potěšila Šívrová, solidně se představily Elhotová či Šmídková. 

Zápas od zápasu se zlepšovaly Čepelková s Kašpárkovou. Příjemným překvapením byly výkony 

Fadrhonsové s Bakajsovou, naopak více se určitě čekalo od Monteiro či Brožové. 

Z kategorie U16 (1994) jednoznačně dominovala Tereza Vyoralová, sympatické vstupy měly i 

Havlíková s Matulkovou. 

 

Rozhodčí: 

Zhodnocení výkonu rozhodčích by mělo příslušet hlavně komisařům. Z mého pohledu celá čtveřice 

(Hanuš, Kučerová, Vávrová, Večerka) mistrovství zvládla bez výraznějších zaváhání či problémů. Jejich 

výkon hodnotím jako velmi dobrý s několika zanedbatelnými chybičkami. 

 

 



Organizace turnaje – zhodnocení: 

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

výraznějších chyb, komentář jednotlivých utkání byl na vynikající úrovni, zpracování technických 

zápisů bylo rychlé a přesné.  

Velkou výtkou zejména z hlediska diváků byla nízká až nulová propagace turnaje, bohužel nebyl 

vydán žádný informační bulletin se soupiskami, programem apod. Diváci nemohli nikde najít ani 

žádné plakáty, čerstvé informace, statistiky apod. Přitom právě statistiky byly velice dobře 

zpracovány a jejich aktualizace a propagace by určitě nebyla od věci. Dva vytištěné černobílé papíry 

s programem zápasů na dveřích a nástěnce a dopisování výsledků fanouškům nestačilo.  

Závěrečnému ceremoniálu (za účasti hráček euroligového celku žen ZVVZ USK Praha) bohužel 

pokazila renomé neúčast většiny hráček BA Sparta. 

 

 

 

Závěrem bych chtěl poblahopřát všem úspěšným celkům, hráčkám, i jejich trenérům. Zároveň 

vyslovuji uznání i všem divákům, kteří dodali mistrovství potřebnou atmosféru. 

 

 

 

 

Petr Kapitulčin, delegát KM SBT 

V Trutnově 13. dubna 2010 

 

 


