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             Mistrovství Evropy juniorek 
 
             18. – 27. 7. 2008 Nitra 
 
 
 
 
realizační tým: 
trenéři:    Romana Ptáčková, Miroslav Vondřička, Pavel Miloš 
vedoucí družstva:  Lucie Růžičková 
lékařské zabezpečení: Karel Mareček 
 
 
hráčky: 
 
Alena Hanušová 1991 189 cm               BCM Sokolov 
Karolína Elhotová 1992 181 Basket Slovanka  
Kateřina Zavázalová 1990 172 Sokol Hradec Králové 
Eva Skutilová 1990 182 KARA Trutnov 
Dominika Běhalová 1990 166 Sparta Praha 
Kateřina Bartoňová 1990 174 Sokol Hradec Králové 
Michaela Stará 1990 174 BK Strakonice 
Adéla Filařová 1991 171 Basket Slovanka 
Klára Rosenbaumová 1990 184 Sokol Hradec Králové 
Pavla Švrdlíková 1990 185 Gambrinus Sika Brno 
Renáta Březinová 1990 190 Sokol Hradec Králové 
Aneta Půlpánová 1990 178 Sokol Hradec Králové 
 
 
 
 
výsledky zákl. skupiny A:                           
 
ČR - Slovensko 72 : 76 
ČR - Ukrajina 82 : 36 
ČR - Rumunsko  105 : 63 
 
 
 
 
 
 
výsledky s týmy skupiny B:                           
 
ČR - Polsko 91 : 58                             
ČR - Turecko 72 : 56                             
ČR - Litva 61 : 69 
 
 
 

pořadí skupiny A: 
 
1. ČR 259 : 175 5b 
2. Slovensko 202 : 191 5b 
3. Ukrajina 186 : 210 5b 
4. Rumunsko 166 : 237 3b 

 
 
pořadí skupiny E: 
 
1. Litva 347 : 282 10b 
2. ČR 378 : 295 8b 
3. Slovensko 310 : 321 7b 
4. Polsko 330 : 365 7b 
5. Turecko 315 : 357 7b 
6. Ukrajina 304 : 364 6b 
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semifinále: 
 
ČR - Rusko 60 : 62 
 
 
 
 
 
 
pořadí ME:                                                  All – Tournament Team: 
 

1. Litva                                                  Aurime Rinkeviciute  Litva 
2. Rusko                                                Kateřina  Bartoňová  ČR 
3. ČR                                                     Cleopatra Forsman-Goga Švédsko 
4. Francie                                               Diandra  Tchatchouang Francie 
5. Španělsko                                           Anastasia Logunova  Rusko 
6. Srbsko 
7. Slovensko 
8. Polsko                                                M V P 
9. Turecko 
10. Švédsko                                              Aurime  Rinkeviciute      Litva 
11. Ukrajina 
12. Bulharsko 
13. Bělorusko 
14. Itálie 
15. Rumunsko 
16. Chorvatsko 
 
 
 
 

kompletní statistiky hráček: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

utkání o 3. místo 
 
ČR - Francie 70 : 61 
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komentáře k utkáním: 
 
 
 
ČR – Slovensko       72 : 76  (19:24, 17:23, 20:15, 16:14)   
 
body: Bartoňová 13, Hanušová 11, Elhotová 10, Stará 10, Půlpánová 8, Březinová 6, Běhalová 4, 
Zavázalová 4, Švrdlíková 4, Rosenbaumová 2 
 
Vstup do 1. utkání ME nám příliš nevyšel, ačkoliv jsme brzy vedli 5:0. Přesto jsme 1. poločas 
prohráli rozdílem 11-ti bodů. Největší zásluhu na tomto stavu měla velmi špatná hra našich 
podkošových hráček. Slovenské pivotky Lukačovičová (20 bodů, 12 doskoků) a Felixová naše 
jasně přehrávali. Nejvíce se nedařilo Březinové, která měla střelbu z dvojkového prostoru 7/0. 
Faktem bylo, že právě ona se dva dny před ME zranila (natažený zadní stehenní sval) a její pohyb 
na hřišti byl omezený. Přesto se snažila odvést maximum v doskakování a tam byla platná.  
V útoku se dařilo křídelním hráčkám Staré, Elhotové a Půlpánové a na rozehrávce zahrála velmi 
dobré utkání Bartoňová. Slovenské hráčky nás však předčily v produktivitě, když z 57 střel. 
pokusů daly 27 a naše družstvo dokázalo dát pouze ze 71/24. 
 
 
 
ČR – Ukrajina         82 : 36   (21:6, 17:8, 26:12, 18:10) 

 
      body: Skutilová 13, Elhotová 11, Bartoňová 9, Březinová 9, Stará 9, Švrdlíková 8, Rosenbaumová    
       6, Zavázalová 6, Běhalová 3, Filařová 3, Půlpánová 3, Hanušová 2 
 

Na Ukrajinu jsme zvolili agresivní osobní presink a po 1. čtvrtině bylo rozhodnuto. Ukrajina svůj 
boj vzdala, měla problémy dostat hru za svoji obrannou půlku a po celé utkání nenašla na naši 
obranu účinný recept. Střelkyně Dorogobuzova (26b. v minulém utkání) vystřelila za 23 min. hry 
jen 2x a nedala ani bod. V našem týmu si dostatečně zahrálo všech 12 hráček a střelecky vynikla 
Skutilová, která proměnila z 9 střel 6. Všem, kteří toto utkání viděli, se zdála Ukrajina velmi slabý 
soupeř. Druhý den Slovensko pochopilo (Slovensko-Ukrajina  64:80), že zdání někdy klame. 
 

 
 
      ČR  -  Rumunsko     105 : 63  (31:17, 19:17, 20:15, 35:14) 
 
      body: Zavázalová 14, Skutilová 14, Rosenbaumová 14, Běhalová 11, Stará 11, Švrdlíková 9, 

Březinová 7, Půlpánová 7, Hanušová 5, Elhotová 5, Bartoňová 4, Filařová 4 
 
      Utkání s Rumunskem nebylo tak jednoduché, jak ukazuje konečné skóre. Rumunsko hrálo velmi 

agresivní zónovou obranu 2:1:2 s častým zdvojováním. My jsme si naštěstí s touto obranou 
poradili celkem úspěšně a kromě vstřelených 7 trojek jsme měli dobrou úspěšnost ve střelbě za 
„2“ 62/31. Skvělé bylo v tomto souboji doskakování – 49 doskoků, na němž se nejvíce podílely 
Březinová 11 (za 17min hry) a Rosenbaumová 9 doskoků. Rumunsko hrálo do 3. části houževnatě, 
ale postupně přestalo vzdorovat našemu tlaku v obraně a rychlému přechodu do útoku. 
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ČR  -  Polsko        91 : 58   (23:24, 22:16, 16:9, 30:9) 
 
body:  Stará  12, Skutilová 11, Březinová 10, Elhotová 10, Běhalová 9, Bartoňová 7, Filařová 7, 
Půlpánová 6, Rosenbaumová 6, Zavázalová 5,  Hanušová 4, Švrdlíková 4 
 
S Polskem jsme se střetli na přípravném turnaji ve Francii a prohráli rozdílem 15-ti bodů. Poučili 
jsme se ze zónového presinku soupeře a jeho  následné zóny 2:3. I když v začátku utkání jsme 
propadli v přesnosti zakončování a také při krytí opor Polska Tomialowicz a Kaczmarske, tak 
přesto jsme 11-ti bodové vedení Polska ze 3. min. do 2. čtvrtiny stáhli na jediný bod. Od této 
chvíle byl výkon družstva skvělý, agresivní obrana, okamžitý přechod do protiútoku a přesné 
zakončování z trojkové vzdálenosti (22/12). Maximálně kolektivní výkon (22 asistencí) a 
bojovnost týmu (50 doskoků) zdolalo nepříjemného soupeře nečekaně velkým rozdílem 33 bodů. 
Všechny hráčky odehrály dvouciferný počet minut a to je vždy potěšující.  
 
 
 
ČR -  Turecko    72 : 56   (28:17, 11:14, 16:16, 17:9) 
 
body: Bartoňová 16, Rosenbaumová 13, Stará 9, Hanušová 7, Půlpánová 7, Běhalová 6, 
Zavázalová 5, Březinová 5, Elhotová 2, Švrdlíková 2 
 
Před utkáním s Tureckem jsme už věděli, že v případě vítězství nás postup mezi nejlepší 4 týmy 
Evropy nemine. Naštěstí tato informace tým nesvázala a naopak vstup do utkání s Tureckem byl 
parádní. Během několika minut jsme vstřelili soupeři 4 trojky (Běhalová, Březinová, Bartoňová a 
Zavázalová) a nápor soupeře jsme trochu přibrzdili. První čtvrtinu jsme vyhráli jasně 28:17. 
Soupeř však po celé utkání hrál velmi houževnatě a nevzdával se. 30 sek. před poločasem snížil na 
37:31, ale my jsme naštěstí okamžitě kontrovali a košem v posledních vteřinách jsme zvýšili 
náskok na 8 bodů. Po celé utkání nás soupeř trápil svým útočným doskakováním (Canitez 9 
doskoků) a o jistotu vítězství jsme museli bojovat až do posledních minut. Tam jsme už skvělou 
obranou a taktickou hrou soupeři více nedovolili. 
 
 
 
ČR  -  Litva     61 : 69   (20:16, 15:11, 16:14, 10:28) 
 
body:  Rosenbaumová 9, Běhalová 8, Bartoňová 6, Elhotová 6, Hanušová 6, Stará 6, Skutilová 6, 
Švrdlíková 6, Zavázalová 4, Filařová 2, Půlpánová 2 
 
V utkání s Litvou se jen rozhodovalo, z kterého místa postoupíme do semifinále a kterého soupeře 
tam dostaneme. Druhé utkání Francie – Rusko se hrálo paralelně v jiné hale. Takže spekulovat, 
koho dostaneme, nemělo žádný význam. Do utkání s Litvou nakonec vůbec nenastoupila 
Březinová, kterou jsme se rozhodli v tomto boji ušetřit. Utkání s Tureckem odehrála jen s velkým 
sebezapřením (17min. hry) a dva dny volna ji měly velmi prospět. Dva dny před zahájením ME si 
při rozcvičování natáhla zadní stehenní sval a nebylo vůbec jisté, zda ji Karel Mareček dá do 
pořádku. 
Při absenci Březinové, převaha soupeře pod košem byla výraznější a s doskakováním jsme při 
našem výškovém handicapu měli problémy. Přesto jsme 3. čtvrtiny utkání hráli výborně a do 
poslední části hry vstupovali s 10-ti bodovým vedením. Pak přišel úplně zbytečný kolaps, přestali 
jsme bránit s takovým nasazením a pozorností, jako v předešlých čtvrtinách a soupeř toho 
dokonale využil. Opory soupeře (Rinkieviciute a Solopova) daly v této části hry 4 trojky a tím 
dostali Litvu znovu do hry a závěr utkání si už pohlídali. Tohoto utkání je obrovská škoda, byli 
jsme jediným soupeřem , který Litvu dokázal na ME tak dlouho přehrávat… Tato prohra nám do 
semifinále přihrála Rusko. 
 



 5

ČR -  Rusko     60 : 62   (12:19, 16:16, 15:14, 17:13) 
 

body:  Březinová 13, Švrdlíková 11, Elhotová 8, Skutilová 8, Bartoňová 6, Hanušová 5, 
Zavázalová 5, Půlpánová 2, Rosenbaumová 1, Stará 1  
 
V nejdůležitějším utkání ME, kdy už jsme mohli rozhodnout o medaili, jsme na Rusko 
permanentně ztráceli 3 - 7 bodů. Rusko bylo lepší na místě podkošových hráček, kde mělo nejen 
výškovou převahu, ale hrálo důrazněji. Jediná Březinová držela s konkurentkami krok, nejen že 
dala nejvíce bodů, ale doskočila sama 12 míčů. O to více jsme vyvinuli úsilí v obraně a nutili 
ruské hráčky k chybám. Nakonec ruský tým ztratil 24 míčů (my pouze 13) a to postupně 
vyrovnalo naši horší hru pod košem. Do poslední čtvrtiny jsme vstupovali s mankem 6-ti bodů. Ve 
35. min. jsme poprvé v utkání vyrovnali skóre a stav byl 54:54. Po zisku Zavázalové a koši 
Elhotové jsme se ujali vedení 57:56. Soupeř hned otočil na 57:58 a trojkou Březinové jsme opět 
vedli 60:58. Po té už jen rozhodčí přiznali 4 TH soupeři a my jsme nevyužili dvě velmi slibné 
situace k zakončení. Utkání vyhrálo šťastnější družstvo a naše hráčky se rozhodně za prohru 
nemusely stydět. Udělaly co bylo v jejich silách a nesmírnou vůlí se 5 minut před koncem vrátily 
do utkání. Závěr už byl jen vabank a rozhodnutí si zbytečně příliš vzali do svých rukou rozhodčí. I 
ti však patří k basketbalu a musí se s nimi počítat. Zklamání týmu bylo obrovské a bylo potřeba 
začít okamžitě myslet na boj o 3. místo.  
 
 
ČR -  Francie    70  :  61  (17:15, 16:12, 23:22, 14:12) 
 
body: Březinová 16, Stará 15, Elhotová 14, Zavázalová 11, Švrdlíková 6, Bartoňová 4, Půlpánová 
2, Rosenbaumová 2, Skutilová 0, Hanušová 0, Běhalová 0 
 
Základní sestava Bartoňová, Zavázalová, Elhotová, Švrdlíková a Březinová začala výborně a 
dostala náš tým do vedení 13:5. Soupeř stačil do konce čtvrtiny korigovat (především TH) na 
17:15. Potom jsme na soupeře opět přitlačili v obraně a dostávali jsme se často k zakončení z RP 
(Elhotová, Zavázalová) a náskok opět narostl. Velmi dobře jsme spolupracovali v obranné fázi a 
velmi dobře zesilovali krytí u podkošových hráček soupeře. Soupeře jsme opět donutili k velkému 
počtu ztrát (24) a v doskakování jsme byli Francii vyrovnaným týmem (doskoky 42-42). Jediná, 
kterou jsme nedokázali ubránit, byla křídelní hráčka Tchatchouang, hvězda francouzského týmu 
r.1991-190cm, autorka 27bodů. To však na náš kolektivní výkon nemohlo stačit. Přeci jen za toto 
utkání zaslouží největší pochvalu Březinová s Míšou Starou, která se 1. poločas trápila, ale ve 
druhém si vzpomněla na svoji střeleckou formu z Francie, kde vyhrála prestižní soutěž v trojkách. 
Dokázala, že zcela oprávněně z ní měl francouzský trenér největší obavy. Elhotová, Zavázalová, 
Bartoňová a Švrdlíková odehrály také velmi dobrý zápas a zaslouženě jsme toto velmi důležité 
utkání vybojovali v náš prospěch.  
 
 
 

hodnocení hry družstva ČR 
 
pozitiva hry    -     kolektivní pojetí hry a vysoké nasazení ve všech utkáních 
                        -     vysoká frekvence hry, nejvyšší průměr bodů na utkání 76,6 

- nejvíce střeleckých pokusů na utkání 74,5 
- časté zakončování z rychlého protiútoku 
- nejlepší procento střelby z trojkové vzdálenosti (173/58) 33,5 % 
- agresivní osobní obrana a vzájemná spolupráce v obranné fázi 
- nejvyšší průměr získaných míčů na utkání (16) 
- naopak 2. místo v pořadí družstev s nejmenším počtem ztrát (15,5) 
- výborná spolupráce a kreativita hráček v útočné fázi 
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- absolutně nejlepší družstvo v počtu asistencí (17,4- další Litva 13,8) 
- útočné doskakování i přes výškový handicap celkem slušné (17 doskoků) a 5. 

místo v pořadí družstev 
        
       negativa hry  -    obranné doskakování, pozornost i důraz nebyly na patřičné úrovni, 

v pořadí družstev až 12. místo (26 doskoků) 
- útočná hra podkošových hráček – dobrá pohyblivost, ale velmi slabý důraz, 

nízká agresivita 
 

 
 
hodnocení dalších týmů ME 
 

- herní úroveň týmů, po zhruba 10. družstvo ME, se značně vyrovnala, kdy 
např. 10. Švédsko porazilo tým Ruska, 7. Slovensko porazilo náš tým, 9. 
Turecko porazilo Slovensko apod. 

- největší posun v umístění oproti kadetskému ME před 2 lety udělalo družstvo 
z Ruska, které se z 10. místa posunulo na 2. příčku, naopak Mistryně Evropy 
Španělky skončily na tomto ME až 5. a jako poslední z týmů si alespoň 
zajistily účast na MS „19“ v roce 2009 

 
 
Litva oproti loňskému ME hodně vyzrála, hráčky nabraly pravděpodobně hodně hráčských 
zkušeností a dokázaly je plně zúročit, jejich hra se opírala o skvělou rozehrávačku Rinkieviciute, 
(navíc výborná střelkyně) o důrazné a skvěle střílející křídlo Solopovou, Litva hrála agresivní 
osobní obranu, často vysunutou po celém hřišti, měli skvěle doskakující trio pivotek Paugaite (190 
cm a nejlépe doskakující hráčka ME), Pikciute (190) a Siksniute (194).  
Rusko tradičně přiváží spoustu hráček s velkým výškovým průměrem a doskakování bývá jejich 
herní prioritou. K silným stránkám nepatří RP, ale poziční a důrazná hra. Často využívá zónovou 
obranu 2:3 a nebo hodně staženou osobní obranu, kdy případné průniky protihráček blokují 
vysoké ruské hráčky. V postupném útoku hrálo Rusko v rozestavení 4:1 a snažilo si vytvářet 
prostor pro hru 1:1 podkošových hráček. 
Francie je jediným týmem s centrální přípravou reprezentantek. Má velmi dobře individuálně 
připravené hráčky (technika střelby, přihrávek, driblinku), stále jim však chybí větší tvořivost a 
změna herního stylu. Mají vždy velmi dobře složený tým, který je sehraný, ale hra často 
stereotypní. Většinu času hráli agresivní osobní obranu, k zónové obraně se přikláněly jen 
výjimečně. 
Španělsko hrálo svoji typickou hru založenou na velmi agresivní celoplošné osobní obraně 
s okamžitým přechodem do útoku. Pohyblivost španělských hráček a technicky výborně zvládnuté 
individuální činnosti z nich dělají vždy nebezpečného soupeře. Jediným slabým místem (zvlášť na 
letošním ME) byla hra podkošových hráček. 
Srbsko  a jeho ročník 1990 postrádá osobnosti  r.1989 (Milovanovič, Petrovič) a to dělá z něho 
pouze průměrný tým. Hra Srbska byla nevýrazná, s malou herní aktivitou, často pasivní a 
spoléhající se jen na střelbu z trojkové vzdálenosti nebo na hru vysokých podkošových hráček. Ty 
však velkou aktivitou v doskakování nehýřily, proto 6. místo je pro Srbsko pěkné. 
Slovensko bylo celkem milým překvapením mistrovství. Jejich agresivní pojetí hry málem slavilo 
větší úspěch. Hrálo velmi aktivně (osobní obrana, rychlý přechod do RP), opírali se o velmi 
rychlou křídelní hráčku Černákovou a podkošové hráčky Lukačovičovou, Felixovou a později o 
velký talent Kissovou (r. 1993). Na rozehrávce měli velmi pracovitou Novockou, ale několik 
utkání se jim nepodařilo dotáhnout do vítězného konce (Turecko, Litva, Srbsko), neměli příliš 
silnou lavičku. 
Polsko skončilo na 8. místě a uzavřelo první polovinu družstev. Polsko mělo několik výrazných 
hráček (Tomialowicz, Kaczmarska, Antczak), ale zároveň velkou neochotu trenéra 
přistoupit vůbec k nějakému střídání. Na to celý tým doplatil, později se ukázalo, že i hráčky 
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z lavičky jsou schopné hrát, ale už bylo pozdě. Polsko končilo ME naprosto fyzicky vyždímané a 
nedokázalo tak odvést na ME své herní maximum. V obraně střídali zónovou obranu 2:3, kterou 
stavěli po zónovém presinku 2:2:1 a osobní obranu s odstupováním bez tlaku na míč. 
 
příprava juniorek 
 
- stěžejní část přípravy začala 16.5. kondičním VT v Krkonoších, kde nám vůbec nepřálo počasí,        

ale byla to dobrá příležitost vyzkoušet psychickou odolnost hráček 
- pak přišla šňůra VT Hradec Králové, Strakonice, Hradec Králové, Hradec Králové a Luhačovice, 

kde jsme měli výborné podmínky k tréninku i rehabilitaci 
-  mezi tím jsme absolvovali 2 přípravné turnaje 
- turnaj „U18“ ve Francii byl výborně obsazený a my jsme se postupně střetli s týmy Francie, 

Turecka, Austrálie a Polska 
-  mezi turnaji jsme sehráli 1 přípravné utkání s družstvem americké univerzity z Kansasu 
-  jako poslední prověrka nás čekal turnaj „U20“ v Poznani (za který jsme byli hodně rádi) a tam 

jsme se střetli s Polskem „U20“ (který letos vybojoval účast do divize A) a sehráli 2 utkání 
s družstvem Ukrajiny, ve kterých jsme byli 1x úspěšní (Ukrajina skončila v div.A ME „U20“ na 
5.místě), tento turnaj nás výborně prověřil, museli jsme se přizpůsobit důraznější hře soupeře a 
dobrou školu dostaly především podkošové hráčky 

- jediným větším stínem naší přípravy bylo zranění Gábiny Medunové (obnovení zranění kolene) 
3 týdny před začátkem ME, v loňském roce na ME juniorek (věkem kadetka) podávala skvělé 
výkony a s Březinovou tvořily podkošovou dvojici, která se vzájemně výborně doplňovala, je 
jen velká škoda, že letos se obě spolu na hřišti neobjevily 

 
 
práce realizačního týmu 
 
- spolupráce a komunikace RT byla na vysoké úrovni 
- velkým pozitivem bylo získání Lucky Růžičkové do funkce vedoucího družstva, vše zvládala na 

jedničku a nebylo nic, co by nedokázala zařídit 
- ČBF jsme také velmi vděčni za schválení Pavla Miloše do pozice asistenta, na hráčky to mělo 

hodně příznivý vliv, svou hráčskou osobností jim byl příkladem a hodně pomohl v přípravě 
družstva k utkáním (rozcvičení) a také konzultace s ním k hernímu projevu soupeřů byly 
přínosem 

- p. Vondřička se tradičně věnoval v individuálních činnostech podkošovým hráčkám a neměl 
s nimi jednoduchou práci 

       - Karel Mareček se vzorně staral o zdravotní stav hráček po celé ME a práce měl opravdu dost! 
 
 
  
 
 
 
 
 
zpracovala:   Romana  Ptáčková 
dne:                11.8. 2008      


