
Mistrovství světa U19    
 
23. 7. – 2. 8. 2009, Thajsko 
 
 
realizační tým:   
 
trenéři:    Romana Ptáčková, Zdeněk Malina 
vedoucí týmu:    Lucie Růžičková 
maséři:    Karel Mareček, Veronika Tomášová 
 
 
hráčky: 
 
Dana Kušlitová   1990  BK Czech Coal Aldast Strakonice 
Petra         Záplatová   1991  BK KARA Trutnov 
Kateřina   Zavázalová  1990  Sokol Hradec Králové 
Eva           Skutilová   1990  BK KARA Trutnov 
Karolína   Elhotová   1992  ZVVZ USK Praha 
Kateřina   Bartoňová   1990  ZVVZ USK Praha 
Michaela   Stará   1990  BK Czech Coal Aldast Strakonice 
Lenka       Bartáková   1991  Sokol Hradec Králové 
Klára        Rosenbaumová  1990  Sokol Hradec Králové 
Alena       Hanušová   1991  BCM Sokolov 
Renata      Březinová   1990  Sokol Hradec Králové 
Andrea     Sládková   1991  BK Czech Coal Aldast Strakonice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

výsledky základní skupiny B:  
 
ČR  -  Litva  84 : 72  
ČR  -  Brazílie  76 : 86  
ČR  -  Thajsko  97 : 45              

pořadí skupiny B: 
 
1. Brazílie  5b. 
2. ČR   5b. 
3. Litva  5b. 
4. Thajsko  3b. 

výsledky osmifinálové skupiny E: 
 
ČR  -  Argentina 72 : 60 
ČR  -  Austrálie 65 : 92 
ČR  -  Francie  58 : 73 

pořadí skupiny E: 
 
1. Austrálie  10b. 
2. Argentina  8b. 
3. Francie                 7b. 
4. Litva  7b. 
5. ČR   7b. 
6. Brazílie  6b. 

výsledky skupiny o 9. - 12. místo: 
 
ČR  -  Čína  76 : 70 
ČR  -  Brazílie  70 : 75 po prodl. 
 



 
pořadí MS:                                                 
 

1. USA                                                  
2. Španělsko 
3. Argentina 
4. Kanada 
5. Austrálie                                           
6. Rusko 
7. Francie                                              
8. Litva                                                  
9. Brazílie                                              
10. ČR                                                                     
11. Čína                                                   
12. Japonsko 
13. Korea 
14. Mali 
15. Tunisko 
16. Thajsko

 
MVP: 
 
Marta Xargay Casademont  
 
 
 
All Star: 
 
Cristina Ouvina         (Španělsko) 
Marina Solopova        (Litva) 
Marta Xargay Casademont  (Španělsko) 
Nnemkadi Ogwumike  (USA) 
Elisabeth Cambage      (Austrálie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
kompletní statistiky hráček: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČR - Litva  84 : 72 (21:24, 22:12, 22:17, 19:19) 
TH - 21/15 „3“ - 19/7 „2“ - 54/24 
body: Březinová 16, Bartoňová 12, Sládková 12, Hanušová 9, Rosenbaumová 8, Zavázalová 7, Bartáková 7, 
Skutilová 6, Stará 5, Záplatová 2 
 
V úvodním utkání MS nás čekal loňský mistr Evropy Litva. V prvních minutách nás Litva přehrávala pod košem 
a nám chvíli trvalo, než jsme dokázali jejich sílu právě tam částečně eliminovat. K výbornému výkonu se 
rozehrály podkošové Březinová s Rosenbaumovou a k nim se přidala střídající Sládková. Na rozehře tým 
výborně vedla Bartoňová. O našem vítězství rozhodla agresivní obrana na míč, rychlý přechod do útoku a menší 
počet ztrát (8:20). Na doskoku jsme boj těsně prohráli (26:30), ale naše hra byla aktivnější s vyšší střeleckou 
produktivitou. Největší ztrátou pro nás bylo zranění Rosenbaumové na začátku 2. poločasu (těžší distorze 
kotníku).  
 
 
 
 ČR - Brazílie  76 : 86 (9:20, 21:24, 19:23, 27:19) 
TH - 33/24 „3“  24/8 „2“  43/14  
body: Hanušová 17, Stará 12, Březinová 11, Záplatová 10, Bartáková 8, Bartoňová 6, Sládková 3, Zavázalová 3, 
Kušlitová 2, Elhotová 2,  Skutilová 2 
 
S Brazílií jsme vůbec nezvládli prvních 5 min. utkání, kdy jsme prohrávali 12:1 a toto manko se s námi táhlo 
přes celé utkání. Brazílie byla daleko důraznější v osobních soubojích a k tomu výborně střílela. Naopak naše 
procento zakončení za 2 body bylo nízké, a tak nám ani nepomohl fakt, že jsme soupeře donutili k 27 ztrátám. 
V útoku se dařilo Hanušové, ale dokázala doskočit pouze 1 míč (stejně jako Březinová). Podkošové hráčky 
zahrály daleko horší utkání v obraně a na doskoku a to byl hlavní důvod naší prohry. 
 
 
 
ČR - Thajsko         97 : 45 (23:8, 15:13, 28:18, 31:6) 
TH - 23/15 „3“  17/6 „2“  71/32 
body:  Březinová 19 (19 min.), Zavázalová 15, Stará 11, Kušlitová 10, Záplatová 10, Sládková 8, Skutilová 8, 
Bartoňová 7, Elhotová 5, Hanušová 4 
 
Do utkání nemohly ze zdravotních důvodů nastoupit Bartáková (naražené stehno) a Rosenbaumová (kotník). 
Dalších 10 hráček se pravidelně střídalo tak, abychom udrželi tempo utkání. Proti malým hráčkám se pod košem 
bez problému prosadila Březinová a z rychlého protiútoku nejčastěji zakončovala Zavázalová.  
 
 
 
ČR – Argentina 72 : 60 (16:15, 24:14, 20:17, 12:14) 
TH - 24/13    „3“  18/5  „2“  46/22 
body:  Hanušová 20, Bartoňová 18, Stará 10, Skutilová 9, Bartáková 4, Kušlitová 4, Záplatová 4, Elhotová 2, 
Březinová 1 
 
S Argentinou jsme sehráli výborné utkání, kdy se v ofenzivě dařilo Hanušové a Bartoňové. Tým velmi dobře 
bránil a napadal hráčku s míčem a právě z těchto situací vytěžil větší počet rychlých protiútoků. V tomto utkání 
jejich proměňování bylo úspěšné. Na doskoku jsme se konečně dostali do plusu (30:27), nepočítáme-li utkání 
s Thajskem, a tyto dva ukazatele byly rozhodující pro konečný výsledek. Nakonec ani nevadil střelecký výpadek 
Březinové (10/0).  
 
 
 
ČR  -  Austrálie     65 : 92 (11:24, 17:23, 15:26, 22:19) 
TH - 31/19    „3“  25/6    „2“  53/14 
Body:  Skutilová 14, Stará 9, Bartáková 8, Kušlitová 6, Hanušová 6, Zavázalová 5, Březinová 5, Záplatová 4, 
Sládková 4, Bartoňová 2, Elhotová 2 
 
Utkání s Austrálií nebylo vůbec tak odevzdané, jak by mohlo napovídat celkové skóre. Bohužel o její výhře 
rozhodl již 1. poločas, kdy vyhrávala o 19 bodů. S tak těžkým soupeřem se velké manko špatně smazává. Navíc 
nám dala Austrálie těžkou lekci v síle a důrazu, i když často za hranicí únosnosti a fair play. Rozhodčí bohužel 
soupeřovy zákeřné fauly netrestali jako úmyslné, proto Austrálie ve svém trendu pokračovala.  Hráčky si za 



tento zápas zaslouží pochvalu, protože i za velmi nepříznivého stavu šly do soubojů odvážně a se zvednutými 
hlavami a žádný souboj nevypustily. Soupeř nás opět přeskákal (24-48), ale přesto jsme měli o 8 střeleckých 
pokusů více než on. To svědčí o velké aktivitě týmu a dobré hře. Našich pouze 11 ztrát proti 18 soupeře a 31 
střílených TH (soupeř 26) je pozitivní. Zklamali jsme v proměňování střel (78/20 – 70/33), ale to bylo z velké 
míry zapříčiněno tvrdostí soupeře.  
 
 
 
ČR  -  Francie        58 : 73 (23:15, 17:14, 9:22, 9:22) 
TH - 21/16    „3“  14/4    „2“  50/15 
Body:  Bartoňová 16, Březinová 15, Stará 12, Záplatová 5, Bartáková 4, Rosenbaumová 4, Hanušová 2 
 
Pro nás klíčové utkání a celkem dobře rozdané karty. V případě vítězství a prohry o 11 bodů (v případě výhry 
Argentiny s Litvou) a prohry o 21 bodů (v případě výhry Litvy nad Argentinou) jsme postupovali mezi 
nejlepších 8 týmů MS. Po prvním poločase, a našem vedení o 11 bodů, jsme se utvrdili o naší dobré pozici. Co 
se ovšem odehrálo ve druhé části hry, se často nestává. Fakt je, že Francie přitvrdila obranu na naše, do té doby 
nejlépe hrající, Bartoňovou a Starou. Problém byl v tom, že další hráčky je nedokázaly střelecky nahradit a celý 
tým se pomalu, ale jistě dostával do střelecké nemohoucnosti. I přes střídání 10 hráček se do listiny střelců 
zapsalo pouze 7 z nich a to je hodně málo. Celkové procento střelby 29,7 také nepřispělo k úspěšnějšímu 
zvládnutí utkání.  Francie se naopak dostala do euforie a začala proměňovat téměř vše, výjimkou nebyly ani 
trojkové pokusy o desku v posledních vteřinách útoku, kdy už to vypadalo na úspěšně ubráněných 24 sek. Prostě 
karta se totálně otočila a utkání připomínalo den a noc. Obrovská škoda je to, že se nám něco takového stalo 
v tak důležitém zápase. Večer nás mohla zachránit Litva svojí výhrou nad Argentinou. Ten den vše hrálo proti 
nám, protože ve 3. min. zápasu si nejlepší hráčka Litvy Solopová zranila kotník a nastoupila ošetřena až do 2. 
poločasu. Litva ještě 5 min. před koncem vedla o 7 bodů, ale ani ona své utkání nedotáhla do úspěšného konce. 
Náš osud tak byl zpečetěn. 
 
 
 
ČR  -  Čína        76 : 70 (18:26, 23:13, 13:20, 22:11) 
TH - 22/20   „3“  16/4    „2“   67/22 
Body:  Bartoňová 16, Hanušová 15, Březinová 14, Sládková 12, Skutilová 7, Stará 6, Záplatová 4, Zavázalová 2 
 
V bojích o 9. - 12. místo nás čekala Čína, kterou bylo neradno podceňovat, protože své utkání se Španělskem 
dotáhla až do prodloužení. To nám ukázala hned v 1. čtvrtině, ve které nás zaskočila svojí aktivitou a pohybem 
v útoku a útočném doskakování. Chvílemi jsme nevěděli, kde nám hlava stojí a trvalo, než jsme si přivykli na 
pohyblivost čínských hráček. Druhá čtvrtina už patřila nám, ale jen jsme trochu ubrali na koncentraci, tak soupeř 
toho znovu využil. Až po důrazném upozornění jsme zlepšili doskakování (Hanušová 1. pol. - 1 doskok, 2. pol. 
12 doskoků) a o vítězství jsme museli tvrdě bojovat v poslední části hry. Doskoky jsme zkorigovali na 
konečných 39 proti 45 soupeře, ale s tím už se dá hrát a hlavně vyhrát. Pokud se nedaří střelba, a my ji měli 
pouze 83/26, tak jinde se míče těžko získávají. Ztráty vyzněly také v náš prospěch 7:15, a tak nakonec jsme 
zaslouženě vybojovali utkání v náš prospěch. 
 
 
 
ČR  -  Brazílie      70 : 75 (18:22, 15:14, 14:15, 17:13, prodl. 6:11) 
TH - 11/8    „3“  38/10   „2“  43/16 
body:  Březinová 20, Hanušová 15, Stará 10, Zavázalová 10, Kušlitová 6, Záplatová 6, Bartoňová 3 
 
Odveta s Brazílií měla po celé utkání vyrovnaný průběh. Nejdříve jsme opět zaspali začátek a prohrávali 6:14, 
ale ve 13. min. jsme již dokázali zvýšit vedení na 33:24. Poté však Brazílie přešla na zónovou obranu a my jsme 
se s ní vyrovnávali jen velmi těžko. Střelba za „3“ nebyla v této fázi úspěšná a dostat míč na podkošové hráčky 
se dařilo jen sporadicky. Výsledkem bylo 5 min. z naší strany bez bodu a Brazílie otočila na 36:33 ve svůj 
prospěch. Třetí část hry byla vyrovnaná a v 35. min. se soupeř dostal do vedení 58:49. Posledních 5 min. však 
patřilo nám, kdy jsme agresivní obranou, rychlým přechodem do útoku a zlepšenou střelbou dokázali 20 sek. 
před koncem Zavázalovou (trojka) vyrovnat na 64:64. Tři sekundy před koncem jsme soupeře vytlačili k půlicí 
čáře a po zisku Bartákové, která poslala Starou do RP, jsme úspěšně zakončili. Bohužel, podle mínění 
francouzského rozhodčího, po časovém limitu. Přišlo prodloužení, ve kterém se nám jen těžko dařilo zdolávat 
zónovou obranu soupeře. Trojkové pokusy nebyly úspěšné a více jsme v prodloužení nedokázali nabídnout. Přes 
statečný boj se nám nepodařilo vybojovat 9. místo, o které jsme velmi stáli. V utkání nastoupilo všech 12 hráček, 
kdy Rosenbaumová po úraze zkusila hrát necelé 3 minuty, ale rozumnější bylo kotník více nezatěžovat. Do 
listiny střelců se zapsalo jen 7 hráček a opět se ukázalo, že je to málo a na vítězství to většinou nestačí. 



pozitivní stránky naší hry: 
 

- agresivní osobní obrana, velký tlak na míč, ve většině utkání byli soupeři donuceni k vyššímu 
počtu ztrát 

- v celkovém hodnocení týmů jsme naopak vyšli úplně nejlépe v počtu ztrát s průměrem 12,6 na 
zápas 

- aktivita v útočné fázi byla také velmi dobrá, 3. místo v pořadí týmů s nejvyšším průměrem 
bodů na utkání a dokonce 1. místo v průměru střílených TH (23/16). 

- snaha o rychlou hru s minimem ztrát 
 
 
negativní stránky naší hry: 
 

- velmi špatné doskakování (až 12. místo na MS), přičemž obranný doskok byl ještě slabší 
- obranná spolupráce, především ze strany podkošových hráček, byla na nižší úrovni (výpomoc 

ze slabé strany kupodivu u některých málo zažitá) 
- snaha o rychlý protiútok byla, ale někdy šel míč z rukou pomalu a chyběla odvaha pro finální 

přihrávku 
- procentem střelby 34,9 jsme se zařadili na 8. místo v celkovém hodnocení, ale to spíše 

hodnotím jako horší úspěšnost, než které jsme byli schopni (74,8/26,1) – nejlepší USA 
(78,6/34,2) 

 
 
 
 
 
hra nejlepších týmů na MS 
 
USA – nejlepší rychlý protiútok na MS a nejúspěšnější tým v doskakování. Hráčky jsou výborně silově i 
rychlostně připraveny. Proto ani hra nemusí být v útoku tolik kreativní, tento tým si vystačí s dobrou hrou 1:1 a 
útočným doskakováním. Ve střelbě za 3 body se svým procentem zařadil na 6. místo za náš tým (28,6 %). 
Zklamáním pro mě byla často používaná zónová obrana, ve finálovém utkání se Španělskem 30-35 min. hry. 
Přitom naprosto zbytečně, jejich tým by určitě vytěžil více z osobní obrany. 
 
Španělsko – další tým se skvělým rychlým protiútokem. Na Španělsku se mi velmi líbí pohyblivost hráček a 
jejich hra bez míče, která nadělá všem obranám velké problémy. Výborné individuální činnosti s míčem jim 
hodně napomáhají k dobré útočné hře celého týmu. Velké zlepšení nastalo u hry podkošových hráček, která byla 
v minulosti spíše jejich slabinou. Vysoce agresivní obrana na míč, ze které velmi těží a dostávají se k častému 
zakončení z RP. 
 
Austrálie – asi po silové stránce nejlépe připravený tým. V útočné fázi nejvíce zapojoval podkošové hráčky a 
z jejich hry hodně těžil. Přes 2 metry měřící Cambage (r. 1991) neměla u většiny soupeřů proti sobě 
rovnocennou hráčku a Austrálie toho intenzivně využívala. Tento tým hraje celé utkání s obrovským nasazením 
a do každého souboje jde velmi tvrdě. Proti evropským týmům má menší kreativitu a v útoku hraje stereotypně. 
Na druhou stranu jsou hráčky hodně aktivní ve hře bez míče a vytváří si dobré pozice pro přihrávku a zakončení. 
U jejich útočné hry platí – méně driblinku, rychlé a tvrdé přihrávky a pohyb bez míče. 
 
Argentina – největší překvapení MS. Argentinu jsme bez problému porazili o 12 bodů. Na jediném přípravném 
turnaji, na kterém jsme nebyli kompletní (bez hráček U18), jsme je také porazili. Stejně jako Rusko a Francie. 
Na MS však do nich vstoupil silný kolektivní duch a to bylo hlavním důvodem jejich úspěchu. Právě z tohoto si 
můžou vzít ostatní týmy příklad, v jejich hře už se pozitiv najde o poznání méně. V obraně střídali osobní obranu 
(ve vypjatých chvílích hodně agresivní) se zónovou obranou 2:3. V útoku se snažili hodně zapojovat podkošové 
hráčky, přesto, že byly menšího vzrůstu. Často zahrávali pick and roll a malé rychlé rozehrávačky jej využívaly 
ke vnikům pod koš. V doskoku patřila Argentina k nejhorším (15. místo).  
 
 
 
 
 
 



příprava 
 
Společná příprava s U18 začala 15. května, kdy VT se pravidelně zúčastňovalo kolem 20 hráček. 
Letos, z důvodu malého počtu soustředění, jsme zrušili kondiční VT na horách a dali přednost 
basketbalové přípravě. 
Domnívám se, že i přes větší počet hráček na VT neutrpěla kvalita tréninkových jednotek. Byla 
nastavena větší konkurence a lépe jsme tak mohli posoudit kvalitu hráček mezi sebou (U18 a U19). 
Kdyby tyto dva týmy trénovaly odděleně, tak by na to velkou měrou doplatil výběr U18. Stačilo, aby 
na ME chyběly 2-3 nejlepší hráčky U18, a hrozila reálná šance hrát ve skupině o udržení. 
Velkým nedostatkem letošní přípravy byl mizivý počet přípravných utkání. Tým U18 se zúčastnil 
jediného turnaje ve Francie (4 utkání) a U 19 turnaje v Troyes (3 utkání). Nepodařilo se nám bohužel 
sehnat kvalitní turnaj pro U 19 v době, kdy byly oba týmy k dispozici. Tak musela 19 odjet na 
přípravu v době trvání ME 18, doplněná o perspektivní hráčky r. 1992. Naštěstí ve spolupráci s naším 
univerzitním týmem proběhly dva přípravné zápasy mezi námi. Obě utkání byla velmi kvalitní. 
Chyběla však konfrontace s různými herními styly, na které jsme tak narazili až na samotném MS. 
 
 
 
 
krátké zhodnocení 
 
Nominace hráček, proti loňskému ME 18 v Nitře, prošla několika vynucenými změnami. Během roku 
se vážně zranily Běhalová a Švrdlíková (kolenní vazy) a na turnaji v Troyes Půlpánová (zlomenina 
záprstní kůstky). Nově se v nominaci objevily Bartáková, Záplatová, Sládková (všechny r. 1991) a 
Kušlitová (1990).  
Hned v 1. utkání si udělala těžký výron kotníku další ze zkušených hráček Rosenbaumová, a i když se 
snažila na hřiště v dalším průběhu MS vrátit, byla svým zraněním limitována a odehrála celkem jen 48 
minut. 
Na MS odjelo 5 hráček, které se zúčastnily ME 18 - Bartáková, Hanušová, Elhotová, Sládková a 
Záplatová. 
S 10. místem nejsem spokojená, protože i přes všechny objektivní příčiny, jsme byli jen velmi malý 
krůček od postupu mezi 8 nejlepších týmů a ten jsme nakonec nedokázali udělat. Mohl nám pomoci 
někdo jiný ze soupeřů v jiných utkáních (Litva s Argentinou, Francie s Litvou), ale na to se spoléhat 
nedá. V minitabulce tří týmů jsme to byli nakonec my, kdo se dostal na -3 body a nepostoupil tak do 
čtvrtfinále. 
Největším problémem na MS bylo určitě doskakování a poziční hra podkošových hráček. Také silová 
připravenost byla u většiny týmů vyšší. Po kondiční stránce tým zvládl MS dobře.  
Jestli se dá vůbec mluvit o nových trendech, tak na MS se hrálo velmi tvrdě a agresivně nejen 
v obraně, ale i útoku, což nejvíce pocítily podkošové hráčky. S tím se nejlépe dokázala vyrovnat 
Březinová, která uměla jít do kontaktu a poradit si i v těžších situacích. Hanušová se těmto soubojům 
vyhýbá úplně, stejně jako Kušlitová. Sládková má předpoklady pro silovou a kontaktní hru, ale chybí 
jí více odvahy a sebevědomí, proto výkony byly nevyrovnané.  
Malé hráčky se s agresivitou vyrovnávaly vesměs velmi dobře, protože jsou na to zvyklé z tréninku.  
 
Mé doporučení pro budoucí práci: 

- nezapomínat na podkošové hráčky a věnovat jim po individuální stránce určitý čas na 
tréninku, který by měl být pravidelný 

- nepřehlížet individuální nedostatky hráček v rannějším věku a být důslední, zpracování míče 
jednou rukou by nemělo být k spatření vůbec! 

- nezapomínat na silovou stránku 
 
 
 
 
 
zpracovala: Romana Ptáčková 
dne:            31. 8. 2009 
 


