
Mistrovství Evropy kadetek U 16 
4. – 13. 8. Košice 
 
 
trené ři: Romana Ptáčková, Miroslav Vondřička 
ved. družstva: Miroslav Volejník 
lék. zabezpe čení: Karel Mareček 

 
 
 
hráčky: 
Veronika Petrželová  1991   Sparta Praha 
Renata Zrůstová   1990   Tábor 
Kateřina Zavázalová  1990   Sokol Hradec Králové 
Barbora Němcová   1990   Sparta Praha 
Dominika Běhalová  1990   Slovanka Praha 
Kateřina Bartoňová   1990   Sokol Hradec Králové 
Michaela Stará   1990   Strakonice 
Adéla Filařová   1991   Slovanka Praha 
Klára Rosenbaumová  1990   Most 
Pavla Švrdlíková   1990   Gambrinus Brno 
Renata Březinová   1990   Studánka Pardubice 
Aneta Půlpánová   1990   Sokol Hradec Králové 
 
 
výsledky základní skupiny:   po řadí: 
ČR - Belgie   81 : 61   1. ČR   238 : 187  6b. 
ČR - Turecko  71 : 64   2. Bělorusko  194 : 191  5b. 
ČR - Bělorusko  86 : 62   3. Turecko  176 : 189  4b 

4. Belgie  173 : 214  3b. 
 
výsledky čtvrtfinálové skupiny:  po řadí: 
ČR - Ukrajina  71 : 61   1. ČR   237 : 184  6b. 
ČR - Polsko   85 : 50   2. Litva  206 : 212  4b. 
ČR - Litva   81 : 73   3. Polsko  178 : 212  4b. 

4. Ukrajina  188 : 201  4b. 
 
semifinále: 
ČR - Srbsko & Černá Hora  81 : 68 
Španělsko - Litva    54 : 52 
 
o 3. místo: 
Litva - Srbsko &Černá Hora  84 : 72 
 
finále: 
ČR - Španělsko    78 : 80 



Celkové po řadí ME kadetek: 
   
  1. Španělsko 
  2. ČR 
  3. Litva 
  4. Srbsko & Černá Hora 
  5. Francie      All – Tournament Team: 
  6. Polsko 
  7. Bělorusko     Kateřina Barto ňová  ČR 
  8. Ukrajina      Renata B řezinová   ČR 
  9. Rusko      Aurime Rinkeviciute  Litva 
10. Slovensko     Alba Garcia    Španělsko 
11. Turecko      Diandra Tchatchouang  Francie 
12. Maďarsko 
13. Belgie 
14. Řecko      MVP 
15. Estonsko 
16. Chorvatsko     Kateřina Barto ňová  ČR 
 
 
 
 
 
statistika 
 

2P FG 3P FG FT Reb 
Name G Min 

M/A % M/A % M/A % O D Tot 
AS PF TO ST BS Pts Avg 

  Březinová, R.  8 202 41/77 53.2 0/1 0.0 20/36 55.6 36 38 74 15 21 17 27 7 102 12.8  

  Běhalová, D.  8 171 15/23 65.2 12/35 34.3 18/23 78.3 8 12 20 10 23 25 18 1 84 10.5  

  Zavázalová, K.  8 155 17/36 47.2 13/38 34.2 3/3 100.0 11 3 14 10 22 11 5 0 76 9.5  

  Bartoňová, K.  8 178 21/48 43.8 7/24 29.2 8/18 44.4 4 26 30 31 18 21 20 3 71 8.9  

  Rosenbaumová, K.  8 163 19/38 50.0 4/10 40.0 11/20 55.0 17 20 37 5 22 12 12 4 61 7.6  

  Petrželová, V.  8 127 8/20 40.0 5/10 50.0 16/21 76.2 12 14 26 4 9 8 5 2 47 5.9  

  Filařová, A.  8 134 18/41 43.9 1/11 9.1 7/8 87.5 4 6 10 11 14 12 11 0 46 5.8  

  Němcová, B.  6 96 11/23 47.8 1/7 14.3 6/9 66.7 10 18 28 4 17 15 4 0 31 5.2  

  Stará, M.  7 137 5/15 33.3 4/15 26.7 14/16 87.5 5 8 13 9 12 13 12 0 36 5.1  

  Zrůstová, R.  8 108 10/24 41.7 4/14 28.6 9/14 64.3 10 8 18 7 17 12 9 1 41 5.1  

  Půlpánová, A.  8 74 9/19 47.4 0/1 0.0 6/8 75.0 5 4 9 4 16 14 5 0 24 3.0  

  Švrdlíková, P.  6 52 7/10 70.0 0/1 0.0 1/3 33.3 2 5 7 1 4 4 3 1 15 2.5  

TEAM 3 3 6  0 4 1  

TOTAL 8  181/374 48.4 51/167 30.5 119/179 66.5 127 165 292 111 195 168 132 19 634  

AVERAGE   23/ 47  6/ 21  15/ 22  16 21 37 14 24 21 17 2 79   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČR - Belgie 81 : 61 (22:12, 18:15, 17:22, 24:12) 
 
body:  Běhalová 20, Bartoňová 15, Zavázalová 14, Březinová 13, Filařová 7, 

Němcová 6, Stará 4, Rosenbaumová 2 
 
Vstup do 1. utkání ME týmu vyšel. Nastoupil sebevědomě se základní pětkou 
Bartoňová, Zavázalová, Filařová, Němcová a Březinová a brzy se dostal do vedení 6:0. 
Výkon byl velmi kvalitní, často jsme zakončovali z rychlého protiútoku, také střelba z 
trojkové vzdálenosti byla úspěšná ( 9/23).Postupně se na hřišti předvedlo všech 12 
hráček a mohli jsme tak šetřit síly na další utkání. Nejlepší výkon podala Dominika 
Běhalová, autorka 20-ti bodů(čtyři trojky).Dále se dařilo Bartoňové, Zavázalové a 
Březinové. 
 
 
ČR - Turecko 71 : 64 (27:21, 16:19, 14:14, 14:10) 
 
body:  Březinová 24, Zrůstová 9, Bartoňová 8, Němcová 8, Běhalová 5, 

Rosenbaumová 5, Filařová 4, Půlpánová 4, Zavázalová 4 
 
Začátek utkání s Tureckem byl velmi vyrovnaný a to také vydrželo téměř po celých 40 
min. Na rozdíl od předešlého dne nám vůbec nevycházela střelba z dlouhé vzdálenosti ( 
1/10). Museli jsme se více zaměřit na hru přes podkošové hráčky a Renata Březinová 
nás svými 24 body a 12 doskoky dost podržela. Také střídání těsně po začátku 3. 
čtvrtiny vyšlo a Renata Zrůstová, která nastoupila na hřiště, okamžitě hru oživila a do 
konce čtvrtiny zaznamenala 7 bodů. Tentokrát se příliš nedařilo oběma středním 
rozehrávačkám Běhalové a Bartoňové. Soupeře jsme pod košem přeskákali (44 
doskoků) a to se nakonec ukázalo rozhodující. Díky obrovské bojovnosti všech se nám 
podařilo vybojovat toto důležité utkání. 
 
 
ČR - Bělorusko 86 : 62 (30:18, 20:21, 14:13, 22:10) 
 
body:  Běhalová 16, Petrželová 13, Filařová 12, Březinová 8, Rosenbaumová 8, 

Půlpánová 7, Zrůstová 7, Stará 5, Švrdlíková 4, Bartoňová 4, Zavázalová 2 
 
V posledním utkání skupiny jsme nastoupili proti Bělorusku v boji o 1. místo v tabulce. 
Ještě během rozcvičování jsme přišli o Báru Němcovou, která si zranila kotník. Základní 
sestava Běhalová, Filařová, Zrůstová, Březinová a Rosenbaumová začala skvěle a 1. 
čtvrtina vyzněla jednoznačně pro nás. Soupeři dělala velký problém naše aktivní osobní 
obrana a rychlý přechod do útoku. Vysoké tempo jsme udrželi po celé utkání i díky 
pravidelnému střídání. Nejvíce se prosadily Běhalová, poprvé na turnaji Petrželová a 
Filařová (obě hráčky roč. 1991). 
 
 
 
 
 



ČR - Ukrajina 71 : 61 (23:18, 8:7, 20:16, 20:20) 
 
body:  Běhalová 18, Březinová 14, Rosenbaumová 10, Zrůstová 9, Zavázalová 6, 

Bartoňová 5, Stará 5, Filařová 4 
 
Utkání s Ukrajinou patřilo k těm z mála, kdy jsme se herně trápili a vítězství jsme museli 
vybojovat vůlí. Katastrofální byla 2. čtvrtina, naštěstí nejen pro nás. Ve 3. části hry jsme 
se zvedli a hráli velmi dobře, ale zásluhou několika nepozorností při trojkových 
pokusech soupeře, jsme pomohli Ukrajině dostat se zpět do utkání. Závěr však již patřil 
nám a zhluboka jsme si oddechli, že tohoto soupeře máme za sebou. V utkání nás 
nejvíce podržela s odvahou hrající Běhalová, která svojí rychlostí dělala soupeři velké 
starosti. 
 
 
ČR - Polsko 85 : 50 (14:11, 27:15, 25:10, 19:14) 
 
body:  Bartoňová 16, Stará 11, Březinová 9, Filařová 9, Švrdlíková 9, 

Rosenbaumová 8, Zrůstová 8, Němcová 5, Petrželová 4, Půlpánová 3, 
Zavázalová 3 

 
S Polskem jsme podali nejlepší výkon na ME. Před soupeřem jsme měli určitý respekt, 
sledovali jsme jeho utkání s Litvou a výkon Polska byl velmi kvalitní. Disponuje skvělými 
hráčkami základní pětky. Na tom byla postavena celá taktika. Chtěli jsme soupeře co 
nejdříve unavit, aby musel přistoupit ke střídání. Vytáhli jsme osobní obranu po celém 
hřišti a pravidelně střídali. Soupeř dokázal vzdorovat pouze 1. čtvrtinu. Faktem je, že 
kdokoliv od nás přišel na hřiště, hrál velmi dobře.Skvělý výkon podala konečně Katka 
Bartoňová, za 18 min. hry dala 16 bodů, měla 4 doskoky a 2 zisky. Na turnaji si sáhla 
psychicky i fyzicky na dno (absolvovala druhé ME po sobě) a tímto zápasem se chytila. 
Výkon celého týmu byl velmi kompaktní, ale také bojovný. Po tomto utkání už nikdo 
nepochyboval, že jsme jedním z favoritů ME, ačkoliv den před tím jím bylo Polsko. 
 
 
ČR - Litva 81 : 73 (18:24, 18:14, 38:11, 7:24) 
 
body:  Zavázalová 27, Březinová 13, Petrželová 9, Rosenbaumová 8, Zrůstová 8, 

Běhalová 6, Půlpánová 6, Bartoňová 2, Švrdlíková 2 
 
Před utkáním s Litvou jsme věděli, že v cestě do semifinále nás nemůže zastavit ani 
případná prohra.Rozhodli jsme se šetřit dvě hráčky s výronem v kotníku Němcovou a 
Starou. Vyhrát jsme však chtěli v každém případě. Částečná ztráta motivace nás 
bohužel nevyburcovala v l. čtvrtině k lepší obraně. V dalším průběhu se náš výkon o 
poznání zvedl a hra už byla velmi kvalitní. Velké problémy dělala soupeři Zavázalová, 
která si dělala prakticky co chtěla a trojky sázela jednu za druhou. Za pouhých 21 min. 
nastřílela soupeři 27 bodů, škoda, že si formu nenechala až na finále. V poslední 
čtvrtině začal úřadovat běloruský rozhodčí, který se rozhodl, že utkání v žádném případě 
neskončí o 20 bodů…O nic přitom nešlo, litevská trenérka se nijak nesnažila o vítězství 
a byla nadmíru spokojená s postupem týmu do semifinále. 



ČR - Srbsko & & & & Černá Hora 81 : 68 (22:11, 28:22, 24:18, 7:17) 
 
body:  Bartoňová 17, Rosenbaumová 14, Březinová 13, Běhalová 10, Zavázalová 

8, Stará 6, Němcová 5, Petrželová 4, Filařová 4 
 
Do semifinálového utkání jsme nastoupili velmi koncentrovaně se základní pětkou 
Bartoňová, Stará, Zavázalová, Březinová a Rosenbaumová. V utkání jsme neměli 
větších problémů, hrálo všech 12 hráček a soupeře jsme jednoznačně přehrávali. 
Chvílemi byla hra na tuto věkovou kategorii velmi vyzrálá. Dostali jsme se postupně až 
do 28 bodového vedení a díky ztrátě koncentrace v závěru soupeř dokázal snížit na 
přijatelný výsledek.Skvělý výkon opět zopakovala Bartoňová – 17 bodů, 3 asistence, 4 
zisky a 3 doskoky za 21 min. hry.Výborně také hrály podkošové Březinová s 
Rosenbaumovou. 
 
 
ČR - Španělsko 78 : 80 (18:20, 20:23, 12:17, 28:20) 
 
body:  Petrželová 17, Zavázalová 10, Běhalová 9, Březinová 8, Němcová 7, 

Rosenbaumová 6, Filařová 6, Stará 5, Bartoňová 4, Půlpánová 4 
 
Do finále jsme vstoupili naprosto suverénně, 4. min. 12:2 a vypadalo vše velmi nadějně. 
Potom však došlo ke střelecké indispozici a bohužel se vůbec nebyla schopná chytit 
naše podkošová opora Březinová. Tréma jí svázala ruce i nohy a často za ni musela na 
hřiště Petrželová. Ta naštěstí hrála naprosto bez nervů a díky jejím dvěma trojkám jsme 
se drželi bodově na dohled. Po změně stran jsme i přes velkou snahu nedokázali snížit, 
naopak vedení soupeře vzrostlo až na 13 bodů. V té chvíli nám dělala velké problémy 
zónová obrana soupeře. Aspoň, že se rozehrála Březinová, která začala soupeři dělat 
problémy, avšak po velmi diskutabilních faulech, musela předčasně na lavičku. 8 min. 
před koncem utkání jsme již prohrávali o 14 bodů a pro pět osobních chyb musela 
odstoupit Bartoňová. Družstvo se však v žádném případě nechtělo vzdát a v posledních 
minutách utkání připravilo všem divákům krásný sportovní zážitek. Bod po bodu holky 
stahovaly náskok soupeře, který se začal dopouštět chyb a doslova se bál o vítězství. 
Když za stavu 77:78 - 20 sek. Před koncem utkání šla střílet Petrželová 2 trestné hody, 
věřili jsme v obrat. Dala jen jeden a soupeř po našem nedorozumění v obraně lehce 
skóroval. I tak jsme měli ještě jednu velkou šanci, když Filařová z dobré střelecké pozice 
neproměnila trojkový pokus 4 sek. před závěrečným hvizdem. Rozhodlo nakonec větší 
štěstí a to může mít jen jeden. Důležité je, že se tým nepoložil v kritické chvíli a o 
vítězství bojoval až do konce. A Petrželovou s Filařovou, nejmladší hráčky v týmu, čeká 
za rok znovu ME kadetek a třeba tam využijí tyto obrovské zkušenosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



hodnocení herního výkonu zú častněných družstev 
 
ME kadetek se hrálo ve dvou sportovních a halách, proto nebylo v našich silách vidět 
všechny týmy a už vůbec ne všechna utkání. Z toho, co jsme viděli, musím konstatovat, 
že velmi málo družstev mělo snahu hrát rychlý basketbal. Výjimku tvořilo jen Španělsko, 
částečně Francie, Bělorusko, Litva a Belgie. Ale opravdu systém rychlého protiútoku 
téměř nebyl k vidění. V postupném útoku předčily další týmy také Španělky , které se 
aktivně uvolňovaly jak s míčem, tak bez míče a měly hlavně odvahu k únikům i ke 
střelbě. Jejich slabší místo bylo pod košem.Měly dvě skvělé osobnosti Tudancu a 
Espiau. Hra Litvy byla založena na dobré střední rozehrávačce, která ale velmi dlouho 
driblovala a hrála příliš stereotypně. Pod košem měla Litva dvě velmi dobře doskakující 
hráčky. Srbsko & & & & Černá Hora se také opírali o vysoké podkošové hráčky (189 – 
192cm), přes které se snažili často hrát. Měli také střelecky disponovanou rozehrávačku 
Jovanovič, ale příliš málo rychlostně vybavených hráček. Největším zklamáním pro mě 
byla hra Francie, se kterou jsme se v přípravě 3x střetli. Její hra na ME byla nevýrazná, 
stereotypní a bez jakéhokoliv taktického myšlení. Ačkoliv měla v kádru spoustu skvělých 
hráček (možná nejlepší kádr na ME), vůbec jejich předpoklady nebyly využity. Střední 
rozehrávačka (150cm) téměř útok co útok 20 sek. driblovala a nepřipravila tak příliš 
šancí pro své spoluhráčky.Jinak Francie byla podle mého názoru nejlépe technicky 
vybaveným družstvem. Polky měly skvělou střední rozehrávačku Tomialowicz, která 
hrála velmi aktivně, po odehrání míče nestála, probíhala, clonila a znovu se vynořovala 
ve střeleckých pozicích. Měla zdravou sebedůvěru a střelecky byla skvěle vybavená. Na 
křídlech měla také dvě výborné hráčky, obě kolem 180 cm, střelecky i pohybově 
vybavené. Obrana Polska však byla velmi pasivní, stažená do vymezeného území, bez 
žádného tlaku na soupeře. Polsku, hrajícímu téměř jen se základní pětkou, docházel 
postupně dech. Bělorusko hrálo chvílemi sympatický basketbal se snahou hrát 
agresivní obranu a rychlý protiútok. Často však mělo problémy s technikou přihrávek a 
zpracováním míče. Ukrajina hrála většinu času také pouze s 5 hráčkami a podle toho 
její hra vypadala. Hrála doslova pochodový basketbal s obranou staženou pod vlastním 
košem. Měla střelecky disponované křídlo Dorogobuzovou a nejlépe na ME doskakující 
Malashenkovou.Hra byla naprosto bez systému.  
V obraně na ME převládala zónová obrana (Litva, Rusko, Ukrajina, Bělorusko-80 
procent), půl na půl střídali obranu Španělsko, Francie, Srbsko,Turecko). O presink se 
častěji pokoušela jen Francie (zónový), Španělsko (osobní) a Bělorusko (zónový). Rusky 
a Turkyně se snažily o zdvojování hráček u půlící čáry.  
Agresivní osobní obranu hrály jen Španělky a Bělorusky.  
Neviděli jsme na ME družstva Slovenska, Maďarska, Řecka a Chorvatska. 
 
 
hodnocení družstva ČR 
 
V útočné fázi se naše družstvo snažilo o zakládání rychlého protiútoku v každé situaci 
(po zisku, doskoku, koši, TH). Určitě jsme patřili k týmům s nejlepším rychlým 
protiútokem a s rychlou frekvencí hry. Naše výsledky a počet střeleckých pokusů to 
potvrzují. V postupném útoku nebyla naše hra vůbec náhodná, měli jsme několik 
útočných systémů s různými variantami řešení a na každého soupeře jsme se snažili 
uplatňovat něco jiného.. Naše hra se navíc opírala o 12 hráček, z toho důvodu měli 



soupeři velmi těžké nás přečíst. V téměř každém utkání nastupovalo 11 – 12 hráček, 
které se v dobrých výkonech čas od času střídaly. Myslím, že jsme měli také dost slušné 
doskakování i přes výškový handicap. Nahrazovali jsme jej vůlí a chutí jít doskakovat v 
útoku a zodpovědností v obranném doskakování.  
V obraně jsme hráli osobní obranu s velkým tlakem na hráčku s míčem, s aktivním 
přistupováním k hráčce po zastavení driblinku. Pivoti byli nuceni bránit hodně ze strany, 
tak, aby soupeř měl vůbec problém s přihrávkou pod koš. To se celkem dařilo, i 
odstupování ze slabé strany nebylo na ME nejhorší. Kolektivnost v obraně nám dělala 
problémy jen v utkání se Španělskem, kdy jsme se dlouho nemohli vypořádat s rychlostí 
španělských hráček a s jejich úniky pod koš.  
V určitých momentech jsme také vytahovali obranu po celém hřišti, s naším pravidelným 
střídáním a s velkým počtem rychlostně vybavených hráček (Běhalová, Bartoňová, 
Zrůstová, Stará, Filařová, Zavázalová) jsme si to mohli dovolit. Jen 2x jsme hráli 
zónovou obranu (1:3:1), 5min. v utkání s Polskem a asi 7min. ve finále se Španělskem.  
Největší slabinou družstva se tak stalo kvalitní zpracování míče. Množství míčů, které 
nám vypadne z rukou jen proto, že podceníme situaci a míč nezpracujeme do obou 
rukou, je příliš. Také krytí míče v různých herních situacích není dostatečné. 
 
 
hodnocení práce RT 
 
Spolupráce RT byla příkladná ve všech směrech. Nejdůležitější stránkou byla výborná 
atmosféra v týmu, kde byla znát podpora všech členů.  
Miroslav Vondřička i Miroslav Volejník odvedli dobrou práci na tréninku i v udržování 
pohody mezi hráčkami i RT.  
Skvělým způsobem se o zdravotní stav holek staral Karel Mareček, který byl holkám 
masérem, doktorem i psychologem. 
 
 
 
 
zpracovala: Romana Ptáčková 
dne: 29.8. 2006 
 


