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Mistrovství České republiky U12 - Dívky 

 

 

Termín a místo konání: 

6. – 8.5.2022 

 

Hala Dašická – Dašická 1088, 530 03 Pardubice 

Tělocvična Sportovního gymnázia - Dašická 268, 530 03 Pardubice 

 

 

 

 

 

 

Národní finále mladších 

minižákyň U12 - Pardubice 



 
 
 
 

Účastníci – seznam družstev a jejich trenéři 

 

Skupina A 

BK Studánka Pardubice – Lukáš Hrdlička, asistent – Tomáš Cipra 

BK Žabiny Brno – Eva Křivánková, asistent – Iva Andresková 

Strabag Zlín – David Vyplel, asistent – Roman Keřt 

 

Skupina B 

SBŠ Ostrava – Václav Němec, asistent – Jakub Kincl 

DBaK Plzeň – Hana Klímová, asistent – Jindřich Klíma 

Sokol Hradec Králové – Jan Uhlíř, asistent – Adéla Hertíková 

 

Skupina C 

ŠBK Sadská – Blanka Žánová, asistent – Jan Hojka 

BK Strakonice – Zuzana Karol´ová, asistent – Radka Drnková 

BŠ Tygři Praha – Lukáš Celina, asistent – Petra Michálková 

 

Skupina D 

Basket Slovanka – Ivan Zábranský, asistent František Civín 

Slovan Litoměřice – Anna Svobodová, asistent – Martin Chmel 

BSK TJ Jičín – Pavla Vitíková, asistent – Petr Všetečka 

 

 

 

 



 
 
 
 

Skupina 
A 

BK Studánka 
Pardubice 

Žabiny 
Brno 

Strabag 
Zlín 

BK Studánka 
Pardubice 

Skupina 
A 

46:47 144:15 
Žabiny 
Brno 

47:46 Skupina 
A 

88:14 
Strabag 

Zlín 
15:144 14:88 Skupina 

A 

 

Skupina 
B 

SBŠ 
Ostrava 

DBaK 
Plzeň 

Sokol 
Hradec Králové 

SBŠ 
Ostrava 

Skupina 
B 77:54 66:85 

DBaK 
Plzeň 

54:77 Skupina 
B 48:74 

Sokol 
Hradec Králové 

85:66 74:48 Skupina 
B 

 

Skupina 
C 

ŠBK  
Sadská 

BK 
Strakonice 

BŠ 
Tygři Praha 

ŠBK  
Sadská 

Skupina 
C 68:51 43:66 

BK 
Strakonice 

51:68 Skupina 
C 41:67 

BŠ 
Tygři Praha 

66:43 67:41 Skupina 
C 

 

Skupina  
D 

Basket 
Slovanka 

BK  
Strakonice 

BSK TJ 
Jičín 

Basket 
Slovanka 

Skupina  
D 67:35 71:37 

BK  
Strakonice 

35:67 Skupina  
D 62:40 

BSK TJ 
Jičín 

37:71 40:62 Skupina  
D 

 

 

 



 
 
 
 

Zápasy o 9. – 12. místo 

 

Strabag Zlín - DBaK Plzeň      28:70 

BK Strakonice - BSK TJ Jičín      34:50 

DBaK Plzeň – - BSK TJ Jičín      36:40 

BK Strakonice - Strabag Zlín      103:17 

BK Strakonice - DBaK Plzeň      59:44 

BSK TJ Jičín - Strabag Zlín      54:41 

 

 

PLAY OFF – ČTVRTFINÁLE 

 

BK Žabiny Brno - ŠBK Sadská      47:48 

Sokol Hradec Králové - Slovan Litoměřice     45:39 

BŠ Tygři Praha - BK Studánka Pardubice    42:39 

Basket Slovanka – SBŠ Ostrava     68:37 

 

 

Zápasy o 5. – 8. místo 

 

BK Žabiny Brno - Slovan Litoměřice     59:30 

BK Studánka Pardubice - SBŠ Ostrava    73:59 

 

 

 



 
 
 
 

Zápas o 7. místo 

 

SBŠ Ostrava - Slovan Litoměřice     46:54 

 

Zápas o 5. místo 

 

BK Žabiny Brno - BK Studánka Pardubice    39:49 

 

SEMIFINÁLE 

 

ŠBK Sadská – Sokol Hradec Králové      66:37 

BŠ Tygři Praha – Basket Slovanka      33:37 

 

Zápas o 3. místo 

 

BŠ Tygři Praha - Sokol Hradec Králové     52:30 

 

FINÁLE 

 

Basket Slovanka – ŠBK Sadská      50:51 

 

 

 

 



 
 
 
 

Konečné pořadí MČR U12 dívky – Pardubice 

 

1. ŠBK Sadská 

2. Basket Slovanka  

3. BŠ Tygři Praha 

4. Sokol Hradec Králové 

5. BK Studánka Pardubice 

6. Žabiny Brno 

7. Slovan Litoměřice 

8. SBŠ Ostrava 

9. BSK TJ Jičín 

10. BK Strakonice 

11. DBaK Plzeň 

12. Strabag Zlín 

 

Individuální ocenění turnaje 

 
 
MVP: 
Anna Plačková (ŠBK Sadská) 

 
 
1. All-star tým: 
 

Lucie Makovcová (ŠBK Sadská) 

Tereza Svatoňová (Basket Slovanka) 

Tereza Pantůčková (BŠ Tygři Praha) 

Adéla Mlejnková (Sokol Hradec Králové) 

Terezie Janovská (BK Studánka Pardubice) 

  

 
 
 



 
 
 
 

2. All-star tým: 
 
Lilli Šímová (DBaK Plzeň) 
 
Tereza Slámová (Žabiny Brno) 

Bára Chrapková (SBŠ Ostrava) 

Nela Vitíková (BSK TJ Jičín) 

Valentýna Vyplelová (Strabag Zlín) 

 

 

Charakteristika jednotlivých družstev, jejich výkonnost a hráči doporučení ke sledování 

 

Celková úroveň na MČR U12 dívek mi přišla na celkem slušné úrovni a to i vzhledem k pauze, 

kterou dívky díky covidu měly. Přišly o mnoho zápasů a tak herní zkušenosti, které občas 

chyběly, děvčata nahradila svou bojovností a chutí jak po hře, tak po vítězství. 

Oproti MČR U11, které jsem o týden dříve ve stejné pozici absolvoval, tak zde bych 

nejednomu týmu vytknul odstupovanou obranu. A to poměrně často cíleně. Jsou hráčky, 

které mají herní myšlení už v tomto věku na takové úrovni, že aniž by jim kdokoliv 

k odstoupení něco říkal nebo je to přímo učil, tak ze slabé strany vnímají jak svého hráče, tak 

i hráče s míčem a tudíž velmi často vypomáhají. Což je za mě v pořádku, těchto hráček navíc 

na této úrovni je sotva pár v každém týmu. Pak ale některá družstva cíleně stojí na hraně 

bedny, a jakmile se i míč do bedny dostane, tak i všechny bránící hráčky s ním. Obrana na 

vzdálenost jedné přihrávky tedy u některých skoro ani neexistovala. Sám jsem trenér, ale 

tohle je za mě ostudné. A to i při oddechovém čase, když jsem jednou zaslechl pokyn musíte 

být odstoupené, jinak zápas nevyhrajeme mi přijde smutné. 

Jinak jak už to v těchto mini žákovských kategoriích bývá, tak i v Pardubicích byly v každém 

týmu dvě až čtyři individuality rozdělené do pětek, které o vývoji zápasu po většinou 

rozhodovaly. Nejvíce to bylo znát i v samotném finále, kde si to dvě hlavní aktérky (jedna na 

každé straně), rozdaly nejen o zlato, ale i o cenu MVP a zápas byl v jejich režii. 

Hodnocení jednotlivých týmu je spíše stručné, kde jsem se zaměřoval na hlavní basketbalové 

dovednosti jako je přechodová fáze do útoku, posun míče, hoď a běž, hra 1 na 1 a v obraně 

na vytváření tlaku na míč jak na útočné polovině, tak na té obranné.  

Ke každému družstvu jsem pak vždy vybral minimálně jednu hráčku a to třeba ne jen skrze 

dovednosti, ale také somatotyp. 



 
 
 
 

Strabag Zlín 

Tým, který se umístil na posledním místě, ale u děvčat i dle výsledků byl znát posun zápas od 

zápasu. Snaha obrany po celém hřišti, bohužel ale soupeř většinou neměl problém zlínské 

holky bez větších problému přehrát. V útoku hodně individuální bez příhry. Pozitivní je , že 

převážně mladší tým s většinou mladších hráček než r. 2010. 

Sýkorová Tereza 

Vyplelová Valentýna 

 

DBaK Plzeň 

Technicky tým na horší úrovni. Dobrá snaha bránit příhru a následná celoplošná obrana. 

Opět tým, který převážně hraje 1 na 1 a přehled v útoku byl minimální. 

Plzeň se skládala hlavně z děvčat r. 2010. 

Štorcová Kateřina 

Sofroňová Michaela 

Šímová Lilly 

   

BK Strakonice 

Také z jihu Čech přijely převážně hráčky r. 2010. Velmi dobrá bojovnost po celém hřišti 

z pohledu obrany. V útoku opět víceméně bez posunu míče jak v RP, tak postupném útoku a 

hlavně tedy opět vše založené na hře 1 na 1. 

Gábiková Magdaléna 

Holínová Veronika 

Petelová Lucie 

 

BSK TJ Jičín 

Stejně jako družstvo ze Zlína, tak i holky z Jičína byly více jak ze dvou třetin mladšího ročníku. 

V obraně bez většího tlaku na míč, ač obrana byla celoplošná, tak ne nijak agresivní, spíše 

naopak. V útoku pomalejší přechod, pak ale snaha si nahrát a po odehrání nestát 



 
 
 
 

Macnerová Tereza 

Valentová Karolína 

Vytíková Nela 

 

SBŠ Ostrava 

Hráčky složené z daného ročníku turnaje. V postupném útoku velmi pěkná hra z pohledu 

rozestavení pro hru 1 na 1. Snaha o rychlý protiútok, ač bez větších problémů pro soupeře. 

Obrana po celém e slušnou agresivitou na hráče s míčem. 

Ličková Eliška 

Výrková Stella 

Chrapková Bára 

 

Slovan Litoměřice 

Velmi sympatické a perspektivní družstvo z Litoměřic, které bylo opět složeno z mladších 

hráček a to i vcelku pěkném zastoupení s r. 2012 si doslova vybojovalo pěkné 7. místo. 

Bojovný tým s agresivní obranou po celém hřišti a dobrým tlakem na míč. V útoku převážně 

hra 1 na 1 bez větších kombinačních prvků. 

Pleyerová Kateřina 

Timea Király 

Grindlerová Johana 

 

Žabiny Brno 

Vcelku ambiciózní tým, který se v obraně prezentoval celoplošnou obranou, bez většího tlaku 

na míč a po přechodu soupeře na útočnou polovinu byl tlak jak na míč, tak na příhru nulový. 

V útoku velmi dobrý spaceing a pěkné kombinace i hra jeden na jednoho. Tým složený 

s velkou převahou r. 2010. 

Navrátilová Eliška 

Rozsívalová Olga 



 
 
 
 

Špicová Valerie 

Růžičková Adéla 

 

BK Studánka Pardubice 

I zde tým, který určitě pomýšlel na medailové pozice a stejně jako Brnu utekla účast 

v semifinále jen o kousek. Domácí tým celkem vyrovnaný ročníkově 2010 a 2011. 

Snaha o tlak po celém hřišti i obrana přihrávky v postupném útoku. Celkem slušný rychlý 

protiútok a v postupném útoku snaha o spolupráci s hráčkou v dolním postavení. 

Ciprová Amálie 

Matějková Alice 

Janovská Terezie 

 

Sokol Hradec Králové 

Tak jak je u hradeckých holek zvykem, tak předváděli nátlakovou obranu po celém hřišti 

s dobrou agresivitou na hráče s míčem. V útoku velmi sympatický posun míče a snaha o 

rychlý protiútok, což mi u některých týmů chybělo. Jinak tým, který se díky nalosování skupin 

probojoval do závěrečné čtyřky trochu se štěstím. Tým jinak poskládán s třetinou mladších 

hráček r. 2010. 

Viková Kristýna 

Fejksová Anna 

Mlejnková Adéla 

 

BŠ Tygři Praha 

Dostáváme se k medailovým pozicím a zde už byly týmy na velmi dobré herní úrovni ve 

většině zmiňovaných aspektech. Opět tým doplněný o třetinu mladších hráček s velice 

dobrou a agresivní hrou v obraně a to na obou polovinách hřiště. V útoku pak moc pěkný 

rychlý protiútok. Při jeho zastavení pak velmi dobré rozestavení a buď velmi pěkně 1 na 1 

nebo kombinačně příhra a proběh. 

Kutinová Ema 



 
 
 
 

Pantůčková Tereza 

Pešková Hana 

Kousalíková Julie 

 

Basket Slovanka 

Tým, kterému jen o bod utekla zlatá medaile se skládal vyjímaje jedné hráčky z r. 2010 se 

prezentoval skvělou hrou na obou polovinách, jak jsem u medailových pozic zmiňoval. 

Skvělý RP s následným rozestavením i s vyplněnými rohy byl na pohled velmi pěkný a to i 

s následnou hrou 1 na 1. Obrana celoplošná agresivní, které se dá málo co vytknout. 

Venigerová Laura 

Civínová Kristýna 

Svatoňová Tereza 

Trybenekrová Nela 

Radosavjjevic Sarah 

 

ŠBK Sadská 

Vítězný tým, který zaváhal pouze ve skupině proti tygrům, následně si ale už bez prohry 

dokráčel až pro zlaté medaile i s malou porcí štěstíčka ve finálovém souboji. Velmi 

perspektivní i z hlediska věku, polovina týmu mladších ročníků a to i s dvěma hráčkami roku 

narození dokonce 2013. Zde se už budu jen opakovat. Skvělý RP s výbornou hrou 1 na 1, 

možná bych v takovém týmu uvítal více přihrávek, ale o to více to nahrazovala zmíněná 

skvělá hra 1 na 1. Obrana po celém s celkem slušnou agresivitou na míč, ale i tady byly mírné 

rezervy. 

Plačková Anna 

Svobodová Lucie 

Makovcová Lucie 

 

 



 
 
 
 

Hodnocení výkonu rozhodčích  

Kvalita rozhodčích byla na turnaji byla různá. Někteří rozhodčí mi přišli málo zkušení na to, 

jaké náročné zápasy jim byly nedelegovány. Nenastali sice žádné větší komplikace, ale po 

zhlednutí kompletního turnaje mixu kategorie U11 v Litomyšli jsem byl překvapený, že 

úroveň rozhodčích v Pardubicích byla dle mého o level nižší. Ještě bych dodal o možná 

rozsáhlejší rozepsání pravidla o odstoupení, jelikož někteří rozhodčí si s některými situacemi 

tohoto rázu nedovedli moc poradit a ani si nebyli jistí, jak tyto situace posuzovat. Jinak diváci 

se chovali sportovně a „bez faulu“. 

 

Hodnocení organizace turnaje, závěr a doporučení 

Celkové organizaci turnaje nelze snad vytknout jediná chyba. Veškeré aspekty, které má 
pořadatel na starosti, byly ve všech směrech splněny. Na obou halách bylo od brzkých 
ranních hodin vše perfektně připraveno pro chod turnaje po celý den. Od občerstvení pro 
trenéry a rozhodčí, až po veškerý personál, který se o chod turnaje staral. 

Zápasy z obou hal byly ve výborné kvalitě odvysílány na serveru TVcom a ze všech utkání byly 
pořízeny pěkné fotky. Tato videa i fotky, ale i bodové statistiky a výsledky byly k dispozici na 
velmi přehledném a průběžně aktualizovaném webu turnaje, na který zde dávám odkaz - 
https://www.bkstudanka.cz/narodni-finale-u12 

Ubytování bylo malinko z ruky, ale nikdo k němu neměl jedinou výtku. To samé i ohledně 
stravování, které se konalo formou jídelního výdeje na hlavní hale po dovozu s velmi dobré 
pardubické restaurace. 

Zahájení a zakončení turnaje bylo pro všechny účastníky i rodiče skvělým zážitkem díky jejich 
připravenosti. Zahajovací ceremoniál byl navíc zpestřen tanečním vystoupením a živě 
zpívanou hymnou. 

Doplňkové soutěže byly nahrazeny diskotékou, která slavila u všech dětí veliký úspěch. 

Závěrem musím vyzdvihnout perfektně odvedenou práci pořadatele turnaje a mohu jen 
doporučit k pořádání dalších akcí tohoto rázu. 

 

 


