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Mistrovství Evropy juniorek  U 18 
29.6. – 8.7. 2007  Novi Sad, Srbsko 

 
   ved.družstva: Michal Konečný 

trenér:   Romana Ptáčková 
asistenti:  Miroslav Volejník, Miroslav Vondřička 
lék. zabezpe čení: Karel Mareček 

 
 
 
 
hráčky: 
 
Gabriela  Medunová   1991          182 cm P  
Aneta  Bičišťová   1989          175 cm K   
Kateřina Zavázalová   1990          172 cm R,K  
Michaela  Stará   1990          173 cm K  
Dominika  Běhalová   1990          165 cm R  
Kateřina  Bartoňová   1990          174 cm R  
Andrea  Ovsíková   1989          178 cm K  
Kateřina  Kolářová   1989          179 cm K  
Klára  Rosenbaumová  1990          183 cm P  
Klára  Pochobradská   1989          186 cm P  
Renata  Březinová   1990          189 cm P  
Jana  Stehlíková   1989          194 cm P  
 
 
 
 
výsledky základní skupiny A:            pořadí skupiny A: 
 
ČR – Maďarsko 66 : 53    1. Španělsko 6b. 
ČR - Slovensko 79 : 76    2. ČR  5b. 
ČR - Španělsko 62 : 72    3. Slovensko 4b. 
                                                                         4. Maďarsko 3b. 
 
 
výsledky s týmy skupiny B:                             pořadí skupiny E: 
 
ČR - Francie  77 : 73    1. Španělsko 11b. 
ČR - Rusko  60 : 78    2. Rusko 10b. 
ČR - Litva  68 : 77                         3. Francie 10b. 
                                                                    4. ČR    9b. 
                                                                    5. Slovensko   9b. 
                                                                    6. Litva   7b. 
 
utkání s 3. týmem skupiny F: 
 
ČR -  Itálie  69 : 61 
 
 
utkání o 5. místo: 
 
ČR -  Ukrajina  76 : 95 
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Celkové po řadí ME  juniorek: 
 

1. Srbsko 
2. Španělsko 
3. Rusko 
4. Polsko 
5. Ukrajina 
6. ČR 
7. Francie 
8. Itálie 
9. Slovensko 
10. Litva 
11. Turecko 
12. Švédsko 
13. Bulharsko 
14. Bělorusko 
15. Německo 
16. Maďarsko 
 
 
 
 
 
 

 
statistika hrá ček: 

 

Czech Republic  
 

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 

 Ovsíková, A.  8 225 28/65 43.1 7/20 35.0 16/20 80.0 12 25 37 13 12 23 18 2 93 11.6  
 Brezinová, R.  8 178 29/71 40.8 1/5 20.0 19/31 61.3 18 38 56 9 30 21 17 12 80 10.0  
 Bartonova, K.  8 229 24/62 38.7 5/32 15.6 14/25 56.0 3 44 47 37 13 30 25 2 77 9.6  
 Medunová, G.  8 164 23/64 35.9 1/2 50.0 17/27 63.0 23 20 43 4 18 12 13 3 66 8.3  
 Stará, M.  8 162 14/34 41.2 2/9 22.2 26/34 76.5 6 14 20 14 8 17 11 1 60 7.5  
 Kolarova, K.  8 115 13/37 35.1 6/18 33.3 3/5 60.0 4 8 12 4 17 8 2 2 47 5.9  
 Behalová, D.  8 111 6/10 60.0 8/27 29.6 10/19 52.6 3 6 9 7 14 15 7 0 46 5.8  
 Rosenbaumová, K. 8 133 12/25 48.0 1/5 20.0 5/9 55.6 15 18 33 7 17 6 12 0 32 4.0  
 Pochobradská, K.  8 119 5/24 20.8 1/9 11.1 11/19 57.9 13 9 22 1 12 10 6 2 24 3.0  
 Bicistová, A.  8 71 6/13 46.2 3/5 60.0 0/4 0.0 2 5 7 4 11 2 0 0 21 2.6  
 Stehlíková, J.  8 44 3/9 33.3 0/2 0.0 0/1 0.0 3 6 9 0 5 5 0 3 6 0.8  
 Zavázalová, K.  7 55 1/7 14.3 0/4 0.0 3/4 75.0 5 1 6 3 8 4 4 0 5 0.7  
TEAM 18 26 44  0 1 10  

TOTAL 8  164/421 39.0 35/138 25.4 124/198 62.6 125 220 345 103 165 154 125 27 557  

AVERAGE   21/ 53  4/ 17  16/ 25  16 28 43 13 21 19 16 3 70  
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komentá ř k utkáním : 
 
 
ČR -  Maďarsko    66:53   (18:18, 12:13, 20:9, 16:13) 
 
Body: Ovsíková 17, Bartoňová 10, Kolářová 10, Medunová 8, Stará 6, Pochobradská 4, 
Rosenbaumová 4, Březinová 2, Bičišťová 2, Běhalová 2, Zavázalová 1, Stehlíková 0 
 
V prvním utkání ME se náš tým potýkal s velmi nízkou střeleckou úspěšností a se 
špatnou hrou podkošových hráček. Naštěstí vstup do 2. poločasu nám vyšel, začali jsme 
mnohem lépe doskakovat a dostávali se častěji  do RP. Navíc naše agresivnější obrana 
v 2.poločase  soupeři dělala velké problémy. Celkový výkon byl velmi průměrný. Na 
hřiště se dostaly všechny hráčky. 
 
 
 
ČR  -  Slovensko   79 : 76  (24:18, 19:14, 16:15, 20:29) 
 
Body:  Medunová 20, Ovsíková 16, Bartoňová 10, Březinová 10, Stará 9, Běhalová 6, 
Rosenbaumová 4, Kolářová 3, Pochobradská 1, Zavázalová 0, Stehlíková 0 
 
Utkání se Slovenskem jsme zahájili skvěle a dostali se do rychlého vedení 20:7. V této 
chvíli jsme Slovenky jednoznačně přehrávali, zvedlo se výrazně procento střelby a 
hlavně jsme se dokázali vyrovnat Slovensku ve hře podkošových hráček. Výborný výkon 
(svůj nejlepší na ME) podala mladá Gábina Medunová, která byla k neudržení – 20 bodů, 
12 doskoků. Podali jsme nadprůměrný a kolektivní výkon nad velmi kvalitním soupeřem. 
 
 
 
ČR – Španělsko  62 : 72  (21:26, 13:19, 13:19, 15:8) 
 
Body:  Březinová 11, Ovsíková 11, Stará 10, Medunová 9, Bartoňová 7, Kolářová 6, 
Běhalová 5, Rosenbaumová 3, Bičišťová 0, Stehlíková 0, Pochobradská 0, Zavázalová 0 

       
První čtvrtinu jsme v útoku zvládli velmi dobře, ale v obraně jsme vůbec nestíhali rychlé 
španělské hráčky. Zkusili jsme i zónovou obranu 2:3, ale s podobným neúspěchem. Celý 
poločas nám trvalo si přivyknout nejen rychlé hře, ale i jejich skvělé spolupráci. Ve 
druhém poločase jsme obranu přitvrdili, zkvalitnili spolupráci a dokázali 2. min. před 
koncem stáhnout vedení Španělska na 4 body. V té chvíli dokonce Běhalová z dobré 
pozice nedala  trojkový pokus a soupeř si už vedení nenechal vzít. Bohužel jsme 
pochopili příliš pozdě, že i se Španělskem (daleko zkušenějším – pouze 2 hráčky r.1990) 
se dalo zvítězit. Možná stačilo, kdyby v tomto utkání družstvo mnohem lépe doskakovalo 
– pouhých 29 doskoků zřejmě na vítězství stačit nemohlo. 
 
 
 
ČR – Francie  77 : 73 (18:15, 21:22,14:17, 24:19) 
 
Body: Březinová 26, Bartoňová 19, Ovsíková 15, Rosenbaumová 8, Pochobradská 4, 
Kolářová 2, Medunová 2, Stará 1, Bičišťová 0, Běhalová 0 
 
Utkání s Francií jsme zahájili nad očekávání dobře a během čtyř minut jsme vedli 11:1. 
Dařilo se nám s úspěchem bránit podkošové hráčky, které byly často zdvojovány a 
nepřesně zakončovaly (Cata-Chitiga střelba 10/3, Amant 6/2). Velkou práci v tomto 
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směru odvedly hráčky na periferii, které svojí agresivní obranou nutily útočníky 
k nepřesným přihrávkám do vymezeného území. Naopak naše podkošové hráčky 
v tomto utkání hrály více z venku a svojí pohyblivostí nutily Francouzky k faulům. Skvělé 
utkání hrála Březinová 26 bodů, 11 doskoků a Bartoňová 19 bodů, 6 doskoků, 8 
asistencí. K nim se nejvíce přiblížila Ovsíková 15 bodů, 6 doskoků. Proti Francii jsme 
podali svůj nejlepší výkon na ME, zápas byl hrán s obrovským nasazením a motivací. Na 
většině postů navíc proti nám stála starší a zkušenější hráčka. Bartoňová 90 - Aubert 89, 
Běhalová 90 – Arrondo 89, Stará 90 – Plust 89, Březinová 90 - Cata-Chitiga 89, 
Rosenbaumová 90 - Lokoka 89.  
 
 
ČR – Rusko   60 : 78  (20:14, 14:17, 9:27, 17:20) 
 
Body: Březinová 13, Bartoňová 10, Ovsíková 9, Pochobradská 6, Bičišťová 5, Medunová 
5, Kolářová 4, Stará 4, Rosenbaumová 2, Zavázalová 2, Běhalová 0, Stehlíková 0 
 
Před tímto zápasem jsme měli velkou šanci, v případě vítězství, postoupit  mezi 4 
nejlepší celky ME. Vše začalo velmi slibně, Rusko jsme přehrávali a vedli 30:20. Ruská 
trenérka se však v této chvíli rozhodla pro zónovou obranu a udělala dobře. S naší 
mizernou střelbou trojek v tento den (18 %) a neprostupnou obranou soupeře, kterou pod 
košem jistila Vieru – 200cm, jsme ztratili naději na nejlepší čtyřku. Nedokázali jsme 
bohužel ani uskákat v útočném doskoku více než 8 míčů a několik úspěšných rychlých 
protiútoků nemohlo utkání otočit v náš prospěch. Doskoky celkem – Rusko 58, ČR – 32. 
Dostali jsme lekci nejen v důrazu v osobních soubojích, ale také ve střelecké potenci TH 
- 83 %, trojkové pokusy – 46 %. 
 
 
ČR – Litva  68 : 77 (20:19, 19:20,15:18,14:20) 
 
Body:  Stará 14, Bartoňová 13, Ovsíková 10, Pochobradská 7, Březinová 6, Stehlíková 
6, Medunová 5, Běhalová 3, Bičišťová 2, Kolářová 2, Rosenbaumová 0 
 
Než jsme vstoupili do utkání s Litvou, bylo jasné, že nemůžeme postoupit do skupiny 
hrající o 1.-4. místo a ani klesnout do skupiny o 9.-12. Zklamání z předešlého dne a 
ztráta motivace byla na hráčkách až příliš patrná. Výkon upracovaný, chyběla najednou 
tvořivost a lehkost v zakončení. Dostali jsme se snad do 20-ti rychlých protiútoků a z toho 
zakončili úspěšně pouhou čtvrtinu. Zlepšili jsme oproti minulému utkání útočný doskok-
22, celkem 47, ale soupeř nás v této činnosti opět jasně překonal – 60! Litevská pivotka 
Petronyte (195cm) dala 37 bodů a doskákala 24 míčů. Právě proti nám na ME nejvíce 
zazářila. Naše střelecké procento v tomto utkání bylo vůbec nejhorší 2P – 33 %, 3P – 
12,5 %. 
 
 
ČR – Itálie   69:61 (21:22,12:15,14:7,22:17) 
 
Body:   Kolářová 15, Medunová 13, Ovsíková 13, Březinová 8, Stará 7, Běhalová 4, 
Bartoňová 4, Bičištová 2, Zavázalová 2, Pochobradská 1, Rosenbaumová 0, Stehlíková 0 
 
S Itálií jsme bojovali o šanci dostat se do boje o konečné 5. místo. První poločas jsme 
bránili s menším nasazením, než bylo zapotřebí. Po poločasové přestávce jsme zabrali,  
Itálie dala za 3. čtvrtinu jen 7 bodů a tím se nám podařilo  vývoj utkání otočit. Poslední 
čtvrtina byla již v naší režii, ale Itálie hrála velmi dobře a její výkonnost na ME rostla, což 
dokázala vítězstvím nad Polskem. 
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ČR  -  Ukrajina   76 : 95 (11:32,30:25,29:14,24:6) 
 
Body: Běhalová 26, Rosenbaumová 11, Bičišťová 10, Stará 9, Kolářová 5, Bartoňová 4, 
Březinová 4, Medunová 4, Ovsíková 2, Pochobradská 1, Stehlíková 0 
 
Zápas s Ukrajinou byl plný nečekaných zvratů. Tak špatný začátek, jako jsme měli 
s Ukrajinou, se zdá téměř nemožný. Po odehraných 3 min. bylo skóre 0:15.Jako by chuť 
a snaha hráček bojovat o 5. místo na ME vůbec neexistovala. Základní sestava 
Běhalová, Ovsíková, Kolářová, Březinová a Stehlíková musela ze hřiště. Ani střídání 
výraznější efekt nemělo, až zpětné nasazení Běhalové a příchod Bičišťové přinesl 
oživení. Běhalová dala do poločasu 5 trojek a Bičišťová 2. Podkošové hráčky se 
probudily a začaly konečně dřít. To, že se nám podařilo 23-bodové vedení soupeře 
smazat, bylo jen zásluhou obrovského nasazení. V poslední čtvrtině se karta opět otočila 
a Ukrajina po zásluze vyhrála. Opět nás přeskákala  46-62 a hrála o poznání 
produktivněji. Opírala se o dvě skvělé hráčky – pivotku Bovykinu (33 bodů, 10 doskoků) a 
rozehrávačku Lysyuk (15 bodů, 13 asistencí). 
 
 
 
 
hodnocení družstva ČR 
 
 
kladné stránky hry    -    velká frekvence hry, dostatečný počet pokusů na utkání (2.místo 

v pořadí družstev)  
- aktivita hrát do koše – 2.-3. místo společně se Srbskem v počtu 

střílených TH 
- přes výškový handicap jsme na 4. místě v počtu útočných 

doskoků 
- agresivní obrana, celkem slušný počet zisků – 3. v pořadí 

družstev 
- tvořivost a spolupráce hráček v útočné fázi 

 
záporné stránky hry -  největším zklamáním bylo obranné doskakování – až 11.místo 

v pořadí 
- střelecké procento TH – 13. místo  
- střelecké procento trojek – 13. místo 
- pomalejší střelba - hráčky potřebují dlouhou dobu k vystřelení 

trojkového pokusu 
- malá pohyblivost podkošových hráček v obraně a jejich 

připravenost k výpomoci 
    

 
 

V obraně jsme 90 % hráli agresivní osobní obranu a 10 % zónovou obranu 2:3, kterou 
jsme využívali krátkodobě pro změnu obrany. Osobní presink po celém hřišti jsme hráli 
v některých utkáních častěji, v jiných méně, ale v každém utkání jsme se snažili soupeře 
překvapit a nebo alespoň zpomalit jeho útok. 
V útočné fázi jsme se bohužel nemohli příliš spolehnout na podkošové hráčky tak, jak 
jsme měli původně v úmyslu. Jejich výkony byly velmi nevyrovnané. Nakonec se nejvíce 
prosadily Březinová (189cm) s Medunovou (182cm), ale ani jim se zápasové výpadky 
nevyhnuly. Rosenbaumová zahrála slušně asi v polovině utkání, kde i přes malou výšku 
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183cm byla platná v doskakování. Pochobradská (186cm) se ke vší naší škodě po 
neustálých zdravotních problémech do optimální formy nedostala. Naše nejvyšší hráčka 
na ME Stehlíková  (194cm) až příliš silově zaostává za svými protihráčkami a při 
osobních soubojích nemůže s takovou fyzickou připraveností obstát. 
Na místě křídelních hráček jsme hráli aktivně, kde i přes malý vzrůst se hráčky nebály 
úniků pod koš. Méně se jim dařila střelba z dlouhé vzdálenosti. Žádná z nich nedokázala 
stabilně úspěšně střílet z dlouhé vzdálenosti a mít větší odvahu ke střelbě. 
Hlavní rozehrávačka Bartoňová měla střelecké výkyvy, nešla jí střelba z trojkové 
vzdálenosti. Tvořila hru, v počtu asistencí skončila na ME na 2. místě a byla naší nejlépe 
doskakující hráčkou v obraně. Běhalová, která zaskakovala za Bartoňovou, se střelecky 
chytila až v posledním utkání, na ME střídala dobré okamžiky s horšími. 
Na ME v Novém Sadu hrálo 6 úspěšných kadetek z loňského roku – Bartoňová, 
Běhalová, Březinová, Rosenbaumová, Stará a Zavázalová – všechny r. 1990. Do kádru 
se také dostala věkem ještě kadetka Medunová r.1991. Z tohoto pohledu bylo družstvo 
velmi mladé a možná i věk se do některých hledisek mohl promítnout. Nejmladší týmy na 
ME měli kromě nás ještě Litva, Turecko, Maďarsko a Bulharsko. 
Družstvu velmi chyběla K. Elhotová, naše nejlepší hráčka této věkové kategorie, která by 
svojí zkušeností a střeleckou produktivitou tým hodně zvedla. 
Největší hvězdy našich soupeřů na juniorském ME hrály : Torrens – Španělsko, 
Milovanovič, Petrovič, Bogičevič – Srbsko, Palušná – Slovensko. 
 
 
 
hodnocení herního výkonu dalších družstev 
 
Srbsko – ME zaslouženě vyhrálo. Jejich hra byla nejvyzrálejší,  nebyla příliš agresivní a 
ani protiútok nebyl jejich největší zbraní. Ale měli organizovaný postupný útok a skvělé 
procento střelby - tím ostatní družstva převyšovali. Další velkou zbraní bylo doskakování. 
Opomíjena zůstala v hodnocení all stars Bogičevič - dle mého názoru jejich nejužitečnější 
hráčka, menšího vzrůstu, ale její procento střelby, minimum ztrát a doskoky míčů byly pro 
Srbsko velmi cenné. MVP ME se stala Milovanovič, srbská opora, která hrála na místě 
čtyři, hráčka s výbornou střelbou. 
 
Španělsko – hrálo velmi pohledný, nátlakový a rychlý basketbal. Často vytahovalo 
obranu po celém hřišti a mělo velmi rychlý přechod do útoku. Skvělá byla jejich 
spolupráce, herní vidění spojené s výbornou technikou a rychlostí jednotlivých hráček. 
Jejich slabší  stránkou bylo obranné doskakování (14.místo), které souvisí s menším 
vzrůstem španělských hráček. 
 
Rusko – působilo také velmi zkušeným dojmem. Jejich frekvence hry nebyla příliš velká, 
ale mohli se opřít o své dvě podkošové hráčky Vieru – 200cm a Grishaevu -195cm. 
Rusko výborně doskakovalo v útoku i v obraně. Do doskakování se zapojovaly velmi 
důrazně i křídelní hráčky. Rusko hodně času hrálo zónovou obranu 2:3.  
 
Polsko – nakonec po těsných prohrách s Ruskem a Španělskem přišlo o medaili. Hrálo 
agresivní basketbal, často vytahovalo obranu po celém hřišti (zónový presink ). Bylo 
nejúspěšnějším družstvem v zisku míčů. V postupném útoku se opírali o herní přehled a 
schopnost dát důležité koše rozehrávačky Idczak, bojovnost,důraz a rychlost křídelní 
hráčky Skobel (nejlepší hráčka ME v získu míčů). Pod košem byla neúnavná 
Kaczmarczyk - doskoky, pohyb bez míče, důraz. Zaslouženě se tak probojovali mezi 
nejlepší čtyřku. 
 
Ukrajina – postoupila z ME kategorie „B“ na ME „ A“ společně s Itálií a jejich výkony 
kvalitu mistrovství zvedly. Měla výbornou rozehrávačku Lysyuk, která jejich hru vedla, 
hrála s velkým přehledem a byla navíc střelecky vybavena. Ukrajina nejvíce těžila 
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z doskakování (na ME nejlépe doskakující družstvo), kde se nejvíce prosazovala 
Malashenko(1991;185cm) a Bovykina (190cm), která byla navíc druhou nejúspěšnější 
střelkyní ME. Střídala osobní obranu se zónovou a uměla velmi dobře zaútočit do 
otevřené obrany soupeřů. 
 
Francie-  doplatila na porážku s námi a i přesto, že porazila Španělsko, se neprobojovala 
do semifinále. Měla na ME tradičně velmi silný kádr, individuálně dobře připravený, ale 
stále jí chybí větší tvořivost hráček a širší rejstřík taktické připravenosti. Jinak by ztěží 
mohla skončit na 7. místě. Francie hrála většinu času osobní obranu, jen v utkání se 
Španělskem jí úspěch přinesla zónová obrana 2:3, kterou hrála celých 40min. Měla 
slušné doskakování, výškový průměr hráček vysoký : Cata-Chitiga -195, Tahane -192, 
Amant -190, Tchatchouang -188 cm. 
 
Itálie –  se snažila o rychlý a nátlakový basketbal. Jejich hra připomínala hru Španělek     
( jen s menší úspěšností), byla aktivní ve hře bez míče, individuální připravenost hráček 
velmi dobrá. Měly odvahu k rychlé střelbě i k únikům pod koš. Slabší stránkou byla hra 
podkošových hráček. Itálie hrála často zónovou obranu 2:1:2 a zůstávala v zónovém 
presinku po celém hřišti. 
 
 
 
příprava družstva ČR 

 
- probíhala bez větších zdravotních problémů 
- přínosem byly dva turnaje ve Francii, škoda jen, že až těsně před ME a už nebylo příliš 
času udělat případné změny v sestavách a reagovat na nedostatky hry týmu 

- družstvo sehrálo nakonec jen 7 přípravných mezinárodních utkání z původně 
plánovaných 10-ti 

- zklamáním bylo odřeknutí týmu Turecka jako sparinga na poslední VT ve Strakonicích, 
to nám  znemožnilo sehrát přípravné zápasy společně s Bartoňovou a Ovsíkovou, které 
velkou část  přípravy absolvovaly s U 19 a před ME nesehrály ani jediné mezinárodní 
přípravné utkání 

 
 
hodnocení práce RT 
 
Spolupráce členů RT byla na dobré úrovni a každý odvedl maximum pro co 
nejúspěšnější reprezentaci našeho družstva na ME juniorek. 
 
 
 
 
 
zpracovala:  Romana Ptáčková 
dne :            25.7. 2007 
 
 
 
 
 
 

 


