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             Mistrovství Evropy juniorek 
 
             2. – 12. 7. 2009, Södertälje (Švédsko) 
 
 
 
 
realizační tým: 
trenéři: Romana Ptáčková, Vladimíra Běhalová 
ved. družstva: Lucie Růžičková 
lék. zabezpečení: Eliška Peerová, Veronika Tomášová 
 
 
hráčky: 
 
Tereza Sedláčková 1992 181 cm Gambrinus Sika Brno 
Petra  Záplatová 1991 174 cm KARA Trutnov 
Jana Němcová 1991 182 cm Sparta Praha 
Lenka Bartáková 1991 176 cm Sokol Hradec Králové 
Karolína Elhotová 1992 181 cm ZVVZ USK Praha 
Renata Pudláková 1992 175 cm ZVVZ USK Praha 
Michaela Muchová 1991 177 cm Sparta Praha 
Adéla Filařová 1991 172 cm Basket Slovanka 
Andrea Sládková 1991 184 cm BK Czech coal Aldast Strakonice 
Alena Hanušová 1991 189 cm Sokolov 
Martina  Knoflíčková 1991 187 cm Valosun Brno 
Martina Čepelková 1992 183 cm Sokol Hradec Králové 
 
 
 
 
výsledky zákl. skupiny D:                           
 
ČR - Litva 44 : 71 
ČR - Itálie 67 : 47 
ČR - Bělorusko 76 : 64 
 
 
 
 
 
 
výsledky s týmy skupiny C:                           
 
ČR - Ukrajina 82 : 79                             
ČR - Francie 48 : 78                             
ČR - Rusko 59 : 47 
 
 
 

pořadí skupiny D: 
 
1. Litva 188 : 160 5b 
2. ČR 187 : 182 5b 
3. Itálie 155 : 160 5b 
4. Bělorusko 169 : 197 3b 

 
 
pořadí skupiny F: 
 
1. Francie 385 : 233 10b 
2. Litva 316 : 307 8b 
3. ČR 300 : 322 8b 
4. Ukrajina 360 : 395 7b 
5. Itálie 274 : 305 7b 
6. Rusko 271 : 344 5b 
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čtvrtfinále: 
 
ČR - Srbsko 80 : 68 
 
 
semifinále: 
 
ČR - Francie 52 : 74 
 
 
 
pořadí ME:                                                   All – Tournament Team: 
 

1. Španělsko                                           Cleopatra Forsman-Goga Švédsko  
2. Francie                                               Leonor Rodriguez  Španělsko 
3. Švédsko                                              Sabine Niedola  Lotyšsko 
4. ČR                                           Allison Vernerey  Francie 
5. Srbsko                                           Olesia Malashenko  Ukrajina 
6. Litva 
7. Lotyšsko 
8. Ukrajina                                             M V P 
9. Rusko     
10. Itálie                                              Cleopatra Forsman-Goga Švédsko 
11. Belgie 
12. Polsko 
13. Slovensko 
14. Turecko 
15. Bělorusko 
16. Bulharsko 
 
 

kompletní statistiky hráček: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utkání o 3. místo 
 
ČR - Švédsko 54 : 67 
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Komentáře k utkáním: 
 
 
ČR    -    Litva      44 : 72  (18:24, 11:20, 10:13, 5:15) 
TH 19/10   „2“ 55/11   „3“  15/4 
 
Hned v prvním utkání jsme dostali tvrdou lekci od litevského týmu. Především pod košem jsme 
zaostávali za soupeřem příliš (doskoky ČR 32 – Litva 67). Přesto jsme, i přes tento handicap, měli 
nepochopitelně o 5 střeleckých pokusů víc než soupeř. A to jen díky aktivní obraně a velkému počtu 
vynucených ztrát soupeře. Ale protože střelba za 2 body byla pouhých 20 %., také proto jsme prohráli 
rozdílem třídy. Nejlepší střelkyní s 9 body byla Knoflíčková. Hanušové se utkání nevydařilo vůbec – 
střelba 16/1 a pouhé 3 doskoky za 25 min. hry. 
 
 
 
 
ČR   -   Itálie     67  :  47  (16:19, 15:9, 18:15, 18:4) 
TH  35/19  „2“  43/18  „3“  18/4 
 

Své druhé utkání ve skupině jsme museli zvládnout, pokud jsme chtěli pomýšlet na postup nejen 
ze skupiny. Italské hráčky byly na začátku čtvrtiny aktivní, dařila se jim střelba za 3 body a tuto 
část utkání vyhrály 19:16. Během dalšího průběhu jsme převzali větší aktivitu naopak my, začali 
soupeře přeskakovat pod košem a zvenku hrály úspěšně Bartáková se Záplatovou. Trojky pro 
změnu střílela Filařová. Hanušová již zahrála mnohem lépe a na své konto si připsala 12 bodů a 13 
doskoků. 

 
 
 
 
ČR  -  Bělorusko   76  :  64   (16:15, 18:21, 19:15, 23:13) 
TH 24/19   „2“  64/18   „3“  21/7 
 
Proti Bělorusku jsme podali jeden z našich nejhorších výkonů. I když jsme měli velký počet 
střeleckých pokusů, tak produktivita byla hodně špatná. Naštěstí jsme soupeře přeskákali a tak jsme 
měli možnost častěji zakončovat (O.Reb. 27). Tento den byla při chuti Hanušová (22 bodů, 20 
doskoků). Opět kvalitní výkon zopakovaly Bartáková, Záplatová a Filařová. 
 
 
 
 
 
ČR  -   Ukrajina   82  :  79  (17:24, 23:22, 15:16,27:17) 
TH  30/22   „2“  50/24   „3“  26/6 
 
Boje ve skupině, které rozhodovaly o postupu do play off, jsme začali proti silné Ukrajině. Pod košem 
jsme se soupeři nemohli zcela rovnat. Evropskými soutěžemi ostřílená Malašenko a její kolegyně 
stejné váhové kategorie Mazničenko tvořily skvělý podkošový tandem. Ten se nám nepodařilo ubránit 
(31 resp. 33 bodů), ale aspoň jsme odebírali ukrajinské rozehrávačce Iagupové míče, jako na běžícím 
pásu. Do našeho utkání budila respekt a Slovenkám 2 dny předtím nastřílela 27 bodů. Nám pouze 10, 
ale hlavně se dopustila neskutečných 16 ztrát. A právě to rozhodlo o našem těžce vybojovaném 
vítězství. Výsledek jsme otáčeli až v poslední čtvrtině, kterou jsme vyhráli 27:17. Za tento výkon a 
nasazení si hráčky zaslouží velké uznání. Bartáková 9 bodů, 7 zisků a 11 asistencí.  
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ČR  -  Francie   48  :  78  ( 17:13, 3:28, 12:19, 16:18) 
TH  16/12   „2“  46/12   „3“  14/4 
 
Další den nás čekala neporažená Francie a roli favorita splnila beze zbytku. První čtvrtku jsme zvládli 
výborně a vyhráli ji 17:13. Potom ale přišel kolaps ve druhé části hry (3:28) a bylo po utkání. Nasazení 
hráček bylo nižší než předešlý den a tak částečně se prosadila jen Čepelková a Hanušová (obě 9 bodů).  
Hanušová měla však jen 2 útočné doskoky a žádný obranný! Největší smůlu měla Martina 
Knoflíčková, která po nevinné kolizi skončila se zraněným kolenem, a bohužel pro ni skončilo celé 
ME.  
 
 
 
 
ČR  -  Rusko   59 : 47   (10:15, 17:7, 14:6, 18:19) 
TH  31/17   „2“  58/18   „3“ 11/2 
 
Spravit si chuť a najít herní sebevědomí jsme chtěli právě v utkání proti Rusku. To se nevydařilo podle 
představ a naše vítězství jsme zaznamenali po velmi dobré obraně, ale horší útočné fázi. Tam byly 
produktivní pouze 2 hráčky a to Hanušová (23 bodů) s Pudlákovou (12 bodů). Ostatní hráčky 
předvedly trápící se střelecký koncert – Záplatová  7/0, Elhotová 6/0, Němcová 4/0, Sedláčková 5/1, 
Čepelková 9/2.  
 
 
 
 
 
ČR  -  Srbsko    80  :  68  (23:17, 15:16, 20:20, 22:15) 
TH  29/24   „2“  39/19   „3“   18/6 
 
Snad nejdůležitější utkání celého ME, které nás mohlo posunout mezi nejlepší 4 týmy. Srbsko 
obsadilo ve skupině E 2. místo a smetlo z palubovky i domácí tým Švédska vysokým rozdílem. Naše 
šance byly spíš menší než větší. Utkání nám však od začátku vycházelo, dařila se konečně střelba 
z dvojkové i trojkové vzdálenosti. Soupeř nás sice jednoznačně přeskákal (49 – 27), ale my jsme 
znovu museli přistoupit k celoplošné obraně. To srbským rozehrávačkám nedělalo vůbec dobře a 
poztrácely celkem 30 míčů za přispění celého týmu. Tím se nám podařily nahradit ztráty, které jsme 
utržili pod košem. Výjimečný výkon podala Bartáková, která dala 17 bodů, ale především měla 9 
zisků a byly na ní odpískány 3 úmyslné fauly. K tomu byla naší nejlépe doskakující hráčkou s 6 
doskoky. Zahráli jsme nejlepší utkání na ME a to nás posunulo do elitní čtyřky. 
 
 
 
 
ČR  -  Francie    52 : 74   (11:18, 12:22, 18:19, 11:15) 
TH  10/9   „2“ 46/20  „3“  13/1 
 
Znovu proti Francii a tentokrát s přáním zahrát o hodně lépe. To se zcela nevydařilo, i když snaha a 
nasazení byly větší, tak soupeř měl přesto celé utkání pod kontrolou. Pod košem byl jednoznačně 
lepší, tím spíše, když Hanušová měla svojí horší náladu a nedoskočila za 20 min. jediný míč. 
Knoflíčková zraněná a tak vše stálo na Čepelkové, Sládkové a Němcové, které se svými centimetry 
nemohou soupeři konkurovat. Přesto Sládková doskočila 5 míčů a Čepelková dokonce 7. Přínos Aleny 
Hanušové chyběl a bez ní se tak těžký soupeř porazit nedá. A protože nevyšla ani střelba z dlouhé 
vzdálenosti (13/1), tak výsledek byl zpečetěný. 
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ČR  -  Švédsko    54 : 67   (7:7, 15:20, 14:19, 18:21) 
TH  10/9   „2“  47/18   „3“  19/3 
 
Naskytla se nám jedinečná šance bojovat o medaili. Úvod utkání byl až příliš nervózní z obou stran. 
Švédky si nevěděly rady, jak proniknout do naší zóny a my jsme zase jejich zaváhání ze slušných 
střeleckých pozic nedokázali využít. Potom se švédskému týmu nečekaně chytla střídající Drammeh a 
my jsme měnili obranu. Na soupeřově straně se začali prosazovat opory Forsman a Abdi a na začátku 
2. čtvrtiny šli do vedení 24:12. Pokusili jsme se aktivní obranou ještě o zvrat, ale když jsme se 
přiblížili na 3 body, tak jsme okamžitě chybovali a poslali  3x soupeře do rychlého protiútoku. Ten se 
uklidnil a utkání dokázal bez větších nervů přivést k vítězství.  V tomto utkání zahrála slušně jen 
Hanušová, Sládková, Záplatová a v závěru střídající Sedláčková. 
 
 
 
negativa hry:  
 

- slabá fyzická připravenost hráček, malá odolnost v osobních soubojích 
- katastrofální obranné doskakování (předposlední v hodnocení týmů) 
- velmi špatná střelba za 2 body, hodně zapříčiněná zmíněnou fyzickou nepřipraveností a 

neschopností se v osobním souboji „zpevnit“ a úspěšně zakončit 
- malá kreativita hráček, herní intuice, malé využití chyb obrany 
- letos bohužel i velmi slabý RP – špatné návyky hráček 
- technické nedostatky, tendence nezpracovávat míč kvalitně do obou rukou, měkké a pomalé 

přihrávky 
 
 
pozitiva hry: 
 

- aktivní obrana s tlakem na míč, která donutila soupeře k velkému množství ztrát (nejlepší tým 
na ME) 

- i přes výškový handicap snaha o útočné doskakování 
- nasazení, bojovnost 

 
 
 
příprava týmu: 
 
Příprava probíhala společně s týmem U 19, kde se na VT objevovalo kolem 20 hráček. Pro U 18 to 
byla určitě výhoda, mohli se učit od starších spoluhráček. 
Během VT jsme zjistili, že posilování hráček nebývá zařazeno do tréninkového procesu a když, tak jen 
velmi sporadicky a pravidelně jen ve výjimečných případech. Tím nemám na mysli jen posilovnu, ale 
bohužel i posilování vlastním tělem.  
Počet VT nebyl dostatečný, nebyl tak čas vybírat z většího počtu hráček a plně se věnovat všem 
činnostem. Malý počet přípravných utkání nemohl včas odkrýt veškeré nedostatky týmu. 
Zúčastnili jsme se jen jednoho, ačkoliv velmi dobře obsazeného turnaje ve Francii (7. místo), kde jsme 
sehráli 4 přátelské zápasy. Třikrát jsme odešli poraženi (Francie, Švédsko, Čína U 19) a vyhráli jsme 
s Belgií. 
Proto také optimismus před ME nebyl právě na místě. Z toho pohledu je 4. místo pro nás překvapením 
a je jen škoda, že jsme neměli možnost kvalitní přípravy jako mnohé jiné týmy. 
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zranění a důvody neúčasti hráček 
 
Oproti kadetskému ME stejného ročníku chyběla zraněná Gabriela Medunová (koleno). To bylo pro 
tým pod košem velké oslabení. I proto neúčast další podkošové hráčky Veroniky Petrželové už byla 
hodně citelná (na začátku přípravy měla zdravotní problémy, později se vzdala reprezentace). 
Na VT před přípravným turnajem si zranila palec na ruce další pivotka Andrea Sládková a dostala na 
14 dní sádru. Neodcestovala tedy s námi na turnaj a byla před ME bez jediného přátelského utkání. 
A aby toho nebylo málo, tak na ME se na začátku 5. utkání zranila naše 2. nejvyšší hráčka Martina 
Knoflíčková (koleno) a nemohla již dále nastupovat. 
 
 
práce realizačního týmu 
 
Proběhla bez nejmenších problémů a přesně tak, jak jsme měli v plánu. Tentokrát jsme zvolili místo 
účasti 2. asistenta na ME 2 masérky s různým zaměřením, které se hráčkám denně věnovaly. Větší 
počet hráček mělo velké problémy se zády a tak jejich pomoc byla hodně užitečná. 
 
 
v čem nejvíce zaostáváme oproti jiným týmům (Španělsko, Francie, Srbsko) 
 
Letos se jevily jako nejhorší individuální činnosti podkošových hráček. Srbsko, Španělsko a 
Ukrajina byli v tomto směru nejlepší.  
Křídla na tom nebyla o mnoho lépe, některé hráčky jen sporadicky využívají svoji slabší ruku. 
Přihrávka  do vymezeného území na pivoty je pomalá a zbytečně často dávaná o zem (špatný návyk). 
V tomto směru bylo absolutně nejlepší Španělsko – rychlé, tvrdé přihrávky, které měly svůj význam.  
Hra bez míče – tak to patřilo také spíše ke slabším článkům, tam se stáváme po odehrání míče jen 
divákem a sledujeme snažení spoluhráčky. Znovu naprosto nejlepší Španělsko, neustálá aktivita, snaha 
si hledat volné místo anebo si dělat důrazně prostor pod košem (výborné Francie, Ukrajina, Srbsko). 
Velký počet hráček limitovala technika driblinku a zpracování míče (výborná Belgie, Francie, 
Španělsko, Švédsko, Srbsko). 
Fyzická připravenost byla u tohoto týmu hodně nízká. Specielně silová stránka byla podprůměrná. 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Romana Ptáčková  
dne: 5. srpna 2009 
 


