
Hodnocení Národního finále mladších minižáků U12 

Datum konání:  6.-8.5.2022 

Místo konání:  Žďár nad Sázavou 

Haly: hala TJ ŽĎÁR N/S Jungmannova – rozměry hřiště 28x15 m, hlediště pro zhruba 400 sedících    

diváků 

           tělocvična ZŠ Komenského – rozměry hřiště 26x14 m, hlediště pro zhruba 200 sedících diváků 

V obou halách naprosto vyhovující  zázemí pro hráče, zajištěno občerstvení. Na všech utkáních 

přítomni zdravotníci s okamžitou pomocí zraněným hráčům. Vážnější zranění nebyla, v případě 1 

případu hráče Klatov převoz do nemocnice, kde se nepotvrdily vážné následky, hráč pokračoval 

v turnaji. 

Organizace turnaje: naprosto bezproblémová,  vše potřebné připravené do posledního detailu 

Systém turnaje: 12 účastníků rozděleno do čtyř tříčlenných skupin, první dva ze skupin postoupily do 

čtvrtfinále, poslední týmy do skupiny o 9. – 12. místo. Výsledky v příloze. 

Rozhodčí:  delegováni Jihomoravským ČABR  (Pavel Večeřa) – z pohledu účastníků byla jejich kvalita 

hodnocena negativně, z pohledu mého jako delegáta ne docela spravedlivě, ale  jako chybu určitě 

vnímám výhradní delegaci hodně mladých a nezkušených rozhodčích, kteří bohužel museli odolávat 

v mnoha případech neustálému tlaku ze strany trenérů. Kdyby byl do každé haly delegován 

minimálně 1 zkušený sudí, určitě by problémů ubylo na minimum. Někteří  trenéři mladým 

rozhodčím svým vystupováním rozhodně situaci nezlehčovali, spíše naopak. Nedocházelo ke 

sprostému urážlivému chování, ale k neustálému komentování všech, a to v mnoha případech i 

správných výroků rozhodčích (zejména trenéři Klatov, Tygrů Brno a Brandýsa nad Labem).  

Domnívám se, že při přítomnosti zkušeného rozhodčího by k podobným neustálým komentářům 

nedocházelo! Prosím, aby se k tomuto hodnocení přihlíželo při delegacích na příští akce, je to hlas 

všech 12 účastníků turnaje. 

     Zároveň zdůrazňuji, že všech 6 rozhodčích je hodně talentovaných a že mají velmi dobrou kvalitu. 

Pouze je nezodpovědné hodit takto mladé sudí do řeky a nezajistit jim zkušenější partnery, kteří by se 

s  nátlakem dokázali vyrovnat.  A to lze říct, že měli štěstí v tom, že divácká atmosféra byla výborná a 

že docházelo jen ke zřídkavým nevhodným komentářům a výlevům z hlediště. To mě osobně hodně 

potěšilo a příjemně překvapilo. 

Asistenti rozhodčích: byli řádně vyškoleni a připraveni před turnajem, s jejich činností nebyl 

v podstatě žádný výrazný problém 

Řídící komise turnaje: před zahájením turnaje byla ustavena řídící komise turnaje ve složení 

Hlavní pořadatel: Jiří Bubák 

Hlavní rozhodčí: Aleš Chlup 

Delegát ČAMB: Jan Procházka 



Komise nemusela řešit žádné oficiální protesty, přestože připomínek k výkonům rozhodčích bylo 

opravdu dost ze strany všech účastníků. 

Zahajovací ceremoniál : Proběhl v pátek 6.5. ve 14.45 h ve velmi pěkné atmosféře v hale TJ ŽĎAS. 

Moderování provedl hlavní pořadatel turnaje Mgr. Jiří Bubák. Ve svém projevu řádně prezentoval 

všechny oficiální  partnery  Národního finále. 

Ubytování družstev: zajištěno na domově mládeže – bez připomínek účastníků 

Stravování družstev: zajištěno v jídelně domova mládeže – bez připomínek účastníků 

Průběh turnaje: Výsledky a statistiky nejlepších hráčů v různých disciplínách jsou součástí samostatné 

přílohy hodnocení. V každém utkání byli vyhodnoceni nejlepší hráči obou týmů a získali upomínkové 

ceny. 

Závěrečný ceremoniál: Opět velmi důstojné krásné zakončení celé akce. Byli  vyhlášeni  nejlepší 

střelec, nejlepší hráč, All stars turnaje, předány diplomy  všem družstvům, medaile a poháry pro 

medailisty. Výborná divácká atmosféra, správné vyvrcholení turnaje.  Konkrétní údaje a čísla jsou 

součástí přílohy tohoto hodnocení. 

 

Hodnocení  projevu účastníků turnaje 

12. Tigers České Budějovice – trenéři Martin Dudi a Martin Láznička 

Nejméně vyhraný celek turnaje spoléhal na individuální zdatnost Filipa KAŠÍKA, jemuž nejvíce 

pomáhal Tomáš PÍCHA. Tým je dobře vedený, ale ještě nedosahuje úrovně absolutní špičky ČR. 

11. Tygři Brno – trenér Bronislav Šilhan, asistent Petr Mazálek 

Poměrně zdravý herní projev s protiútokem a dobrou hrou 1:1, nevýhodou týmu je zatím slabší 

procento zakončení zpod koše a určité technické nedostatky jednotlivců. Nejperspektivnějšími hráči 

jsou Oliver CHROMÝ a Samuel EJEMIGHYE, hráč snědé pleti s velmi dobrými pohybovými 

předpoklady, zatím ještě technicky nedokonalý. Zajímavým typem pro budoucnost je i Dominik 

SVOBODA. Rovněž  vystupování  těchto trenérů a jejich přílišné soustředění na výroky rozhodčích se 

mně příliš nepozdávalo a upozorňoval jsem je na to v průběhu utkání. 

 

10. BK Klatovy – trenér Jindřich Svojanovský, asistent Miroslav Toman 

Tým používá neměnnou taktiku v postupném útoku, neustálé kolečko pomocí předávek míče a 

následný vnik do vymezeného území. Z mého pohledu je tento prvek skoro cloněním, ale protože ho 

v menší míře používají všechny týmy, není možné ho nějak trestat. Duší týmu byli šikovný rozehrávač 

Lukáš TOMAN a Lukáš KYDLÍČEK. Nevýhodou týmu jsou neustálé komentáře trenéra k rozhodčím,  

které hodně degradují jeho jinak určitě kvalitní trenérskou práci. 

 



9. Pointer Frýdek-Místek – trenér Robin Foniok, asistenti Libor Vlk a Sylva Chlebková 

Tým s výbornou atmosférou na lavičce  v průběhu utkání  i hezkým útočným projevem se zajímavým 

rychlým, perspektivním Šimonem PETERKEM a nejvyšším hráčem turnaje Dominikem JÁNOŠÍKEM má 

určitě zajímavou budoucnost. Chvílemi dokázal až příliš takticky využívat tohoto hráče pro blokování 

soupeřů v obraně, ale působil na turnaji velmi sympaticky. Podle slov šéfa klubu zajišťují JÁNOŠÍKOVI 

dlouhodobě komplexní servis při budování jeho pohybového aparátu, protože působí stále hodně 

disharmonicky. Je otázkou, zda bude schopen vrozené handicapy překonat, ale výškovým 

potencionálem si říká o neustálou péči a sledování. 

8. BK Vividbooks Pardubice – trenér Josef Příhonský, asistenti Pamela Effangová a Daniela Jochová 

 

Taktikou záměrně nejméně políbený tým, čímž má i velké předpoklady ke zlepšování do budoucna. 

Zatím hráči zodpovědně brání  jeden jednoho a výpomoci trenér příliš neřeší. Řada hráčů má dosud i 

výrazné technické nedostatky a rezervy. Přehledem vyniká rozehrávač Antonín BOHÁČEK (limituje ho 

výška), bojovností nejmladší hráč Dominik NEČAS a schopností hry 1:1 asi nejlepší hráč týmu v turnaji 

Tomáš ČERNÝ. Tým asi využil systému turnaje a k 8. místu mu stačila 1 výhra a 4 porážky, přičemž 9. 

Frýdek vyhrál 4x a jednou prohrál… 

7. Tygři Praha – trenér Tomáš Mach, asistent Aneta Černá 

     Velmi sympatický tým s extrémně šikovným rozehrávačem Matějem ŠNOBLEM.  Nečekanou 

porážkou s Frýdkem si zkomplikoval čtvrtfinálového soupeře, v opačném případě mohl  postoupit do 

semifinále. Všichni hráči jsou solidně technicky připravení,  snaží se o aktivní obranu i rychlý 

protiútok. Za sledování stojí i Šimon NOVÁK. 

6. BK Brandýs nad Labem – trenér Radek Šnábl, asistenti Jan Kalfus a Milan Schnatzer 

Extrémně ambiciózní tým, jehož trenér také hodně nezdravě sleduje při utkání výkony rozhodčích. 

Opírá se o výkony svého velmi vyhraného a hodně zkušeně  na hřišti vypadajícího  syna Jonáše Radka 

ŠNÁBLA, který ve své pětce řídí útočnou činnost všech akcí. Mnoho mladších hráčů v kádru dává 

týmu šance svoje postavení do budoucna ještě vylepšit. Zápas o 5. místo však Žďár otočil ve svůj 

prospěch zázračně, a to může brandýské hodně mrzet. 

5.  Vlčata Žďár nad Sázavou – trenér Roman Bednář 

Velmi sympaticky se prezentující tým s vyrovnanou lavičkou, vysokým stupněm bojovnosti 

podpořené domácím prostředím, dobrými individuálními návyky hráčů a neustálou snahou o rychlý 

přechod do útoku a agresívní obranu. Za sledování stojí určitě Šimon SOCHA. 

4. Sokol Sršni Písek – trenér Miroslav Janovský, asistent Matěj Mach 

Sršni se velmi vydali ve čtvrtfinále obracením vývoje utkání s domácím Žďárem a energie jim potom 

ve zbytku turnaje docela chyběla, zejména v utkání o 3. místo. I tak předváděli bojovný, rychlý, 

typicky písecký basket s nepříjemnou obranou po celém hřišti. Oporou byl rozehrávač Daniel 

NĚMEČEK a velmi zajímavým hráčem takový pavouček Vítek PENIAŠTEK. Solidní technické základy 

mají všichni členové týmu. 



3. BCM Olomouc – trenér Ondřej Zatloukal, asistent Lukáš Kapaňa 

     Velmi dobře a rozumně vedený tým s dominantním Šimonem SUCHÁNKEM, vyspělým atleticky 

vybaveným Ondřejem NĚMČÁKEM a zejména hodně zajímavými hráči Vojtěchem MACHÁČKEM a 

Adam WEISEREM. Vystoupení týmu na turnaji se mně velmi líbilo, všichni hráči bojovali, bránili, 

běhali protiútok a byli solidně technicky vybavení. 

2. BK Děčín – trenér Radek Kroupa, asistentka Nicole Šeferová 

     Výborný tým, který s přehledem zejména zásluhou dvou vynikajících rozehrávačů Jáchyma LIBICHA 

(do budoucna spíše 2) a Jana KOPECKÉHO (předpoklad pro výbornou 1) přehrával až do finále 

všechny soupeře. Za zmínku stojí do budoucna i nohatý Jonáš NETOLICKÝ, hráč s rychlým vnikem 

Adam NOVÁK či technicky  zdatný, přemýšlivý, ale pohybově mírně zatím slabší Lukáš NOVÁK. Hodně 

dobře vedený tým má dobrou budoucnost. 

1. BK NH Ostrava – trenér Marek Stuchlý ml. 

Suverénně nejlepší tým turnaje s mnoha výraznými osobnostmi přehrával svoje soupeře už skoro 

žákovským projevem a například na MČR U13 by se určitě neztratil. Každý hráč má skvělé 

basketbalové základy, všichni jsou atleticky výborně připravení, tým nemá slabiny. Pro mě nejlepším 

hráčem byl všestranný Jakub PTÁČEK, perspektivní Lukáš ZÁTOPEK, Samuel ŠKUTA, Denis KUDELA, 

Šimon ZMRZLÍK, David TICHÝ, aktuálně téměř nebránitelný silový Matyas KUBJÁT.  Přesto budu 

zvědavý, kam až se tým bude vyvíjet, zda zůstane takto dominantním i ve vyšších věkových 

kategoriích. Přece jen se mně zdá, že už toho chlapci umějí hodně moc z oblasti techniky i taktiky, 

dokážou úspěšně reagovat na trenérovy pokyny,  chovají se jako skoro hotoví hráči. 

Závěrem: Celý turnaj byl velice důstojným zakončením sezóny pro 12 nejlepších týmů, které se do 

finále probojovaly. Chlapci si museli odnést skvělé zážitky, které mohou ještě více nastartovat jejich 

kariéry. Z pohledu organizačního prakticky bez chybičky, snad pouze pro příště by stálo za to pokusit 

se zajistit vysílání přímých přenosů jednotlivých zápasů na TV COM. I o tom jsme s hlavním 

pořadatelem Jiřím Bubákem diskutovali.  

V turnaji startovalo obrovské množství velmi šikovných menších hráčů a opravdu jsem zde neviděl 

žádné absolutně neperspektivní hráče. Proto bych nechtěl příliš jmenovat, koho by bylo vhodné 

speciálně sledovat, i když moje srdce vždycky fandí těm takovým nohatým klukům, kteří ještě třeba 

nedělají výsledky, ale velmi často ty aktuální hvězdy v budoucnu výkonnostně přerostou. Těchto 

hráčů je třeba si vážit provést je nenásilně obdobím dospívání a neznechutit jim basketbal v období 

puberty, kdy mívají největší pohybové potíže. To se všeobecně ví, ale velmi těžko dodržuje a jenom 

trenéři, kteří to chápou a mají pochopení pro tyto kluky, jsou pro dospělý basketbal opravdovým 

přínosem. Proto nyní nechci nikoho vynášet do nebes ani kritizovat. 

Doporučení 

a)  zvážit delegaci rozhodčích tak, aby minimálně byl v každé hale 1 zkušený zodpovědný 

rozhodčí, který by mladé bezesporu talentované kolegy vedl 



b)  pokusit se o zpřesnění pravidla obranných tří vteřin tak, aby vedlo k jednoznačné výhodě hry 

1:1 z pohledu útoku, spíše se pokusit ho nahradit pravidlem, že ve vymezeném území nesmí 

stát žádný obránce do chvíle, kdy hráč s míčem vnikne do tohoto prostoru 

c) Jasně vymezit, jak bude posuzováno předávání míče z ruky do ruky, zda bude posuzováno 

jako clona či nikoli – v podstatě se totiž o clonu jedná 

d) Každý náznak nesportovního  vystoupení trenérů trestat nikoli klasickou technickou chybou, 

ale přímo třeba dvěma trestnými hody pro soupeře tak, aby nemohli komentovat každý výrok 

rozhodčích, ale přitom mohli koučovat tým do konce utkání, pouze v případě přímé sprosté či 

slovní inzultace rozhodčího udělovat diskvalifikující chybu 

Myslím, že se pořadatel turnaje plně osvědčil a že je velice vhodným 

kandidátem na pořádání Národních finále minibasketbalu i v dalších 

letech. 

 

 

 

 

 

 

 


