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Mistrovství Evropy v ženském lakrosu (15. 7. – 25. 7. 2019, Netanya, Izrael) 

Po šestnácti letech může česká ženská lakrosová reprezentace zopakovat historický 
úspěch z mistrovství Evropy. O bronz na ME v Izraeli se Češky poperou s Walesem ve 
čtvrtek 25. srpna. 

Mistrovství Evropy začalo v pondělí 15. července. V základní skupině česká reprezentace 
porazila Rakousko (18:8), Švédsko (21:2), Španělsko (23:0) a Finsko (22:0) a suverénně 
postoupila do čtvrtfinále. Klíčový zápas proti Irsku Češky zvládly. V napínavém utkání 
zvítězily těsně 12:10. „Mým jediným cílem bylo, aby byl tým stoprocentně koncentrován na 
celé utkání, zúročil celoroční náročnou přípravu a došel si pro vítězství,“ vysvětluje asistent 
trenéra Adam Ondráček. 

V semifinále český tým narazil na Anglii, která je držitelem zlatých medailí z posledních 
dvou evropských šampionátů a bronzové medaile z MS 2017. Dvě třetiny dokázaly Češky s 
favoritkami držet krok. Po první polovině zápasu bylo skóre vyrovnané 7:7. Ve třetí čtvrtině 
Angličanky vstřelily 5 gólů, na které Češky nedokázaly reagovat. Ačkoli se v poslední 
čtvrtině snažily dotahovat, na vítězství to nestačilo, utkání prohrály 10:16. „Celý tým hrál 
tvrdě od začáku do konce. V první polovině zápasu jsme dokázaly, že můžeme soupeřit 
s jedním z nejlepších týmů na světě. Bohužel nás soupeř přehrál na vhazování, což je 
obrovský rozhodující faktor celé hry. Kdybychom v druhé polovině měly míč víc v držení, 
celý zápas by skončil jinak. I přesto jsem neuvěřitelně hrdá na náš tým a na to, kam jsme se 
posunuly,“ okomentovala semifinálový zápas asistentka kapitánky Tierney Larsonová. 

O bronz si český tým zahraje ve čtvrtek 25. srpna 16:20 SEČ proti Velšankám, které na 
šampionátech pravidelně obsazují přední příčky. „Bude to náročný zápas, ale když budeme 
hrát kvalitně jako doposud, tak si bronzovou medaili odvezeme,“ věří svému týmu 
Ondráček. Zápas českých reprezentantek o 3. místo lze sledovat živě na webové stránce 
Olympijského kanálu https://www.olympicchannel.com/en/events/detail/women-s-european-
championship-netanya/ 

 

Hlavní trenér: William Mraz 

Asistent trenéra: Adam Ondráček 

Manažerka: Barbara Bažantová 

Kapitánka: Anna Lottmann 

  

Více informací: 

www.lacrosse2019.com (záznamy utkání, statistiky, rozpis a další) 

Instagram: cz_wlacrosse_team 

Facebook: Czech Women’s Lacrosse Team 
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