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Abstrakt 
 

Název:      Analýza  pohybů  hráčů  basketbalu  v utkání  se  zaměřením  na  pozici 

pivota. 

 

Cíle:  Tato  práce  si  bere  za  svůj  hlavní  cíl  analyzovat  a  následně  vyčíslit 

pohybové  zatížení  na  pozici  pivota  a  porovnat  rozdíly  mezi  četností 

pohybů hráčů ČEZ Basketball Nymburk a Real Madrid Baloncesto ve 

finálovém utkání.  

 

Metody:  Základem  této  empirické  práce  je  kvantitativní  výzkum  využívající 

metodu analýzy a komparace. Pro získání dat jsem analyzoval 

nejčastější pohyby prováděné hráči ve hře. Během vteřinového rozboru 

celého  basketbalového  utkání  jsem  získal  hodnoty  u  čtyř  hráčských 

pozic.  Pozorovanou  skupinou  jsou  pivoti.  Pohyby  jsem  teoreticky, 

biomechanicky, technicky nebo pomocí pravidel podložil. Komparaci 

jsem následně využil pro stanovení  rozdílů, které jsem zanesl do 

grafické tabulky a podrobně je popsal.  

 

Výsledky: Analýza pohybů potvrdila mé očekávání. V porovnání pivotů elitního 

zahraničního týmu s nejlepším českým týmem jsem zaznamenal 

výrazné procentuální rozdíly. Hráči Realu Madrid Baloncesto 

dosahovali  vyšších  hodnot  u  pohybů  specifických  pro  danou  pozici 

kterými  jsou  post,  doskok,  odstavení,  kontakt  a  clona.  Na  rozdíl  od 

hráčů ČEZ Basketbal Nymburk, kteří dosahovali výrazně vyšších 

hodnot  v méně  podstatných  pohybech  typu  chůze,  běh,  akcelerace  a 

chůze vzad.  

 

Klíčová slova: analýza, basketbal, pohyb, bigdata, optical tracking, statistika, 

moneyball 
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Abstract 
 

Title:  An  analysis  of  a  basketball  player’s  movement  during  the  game 

with special focus on the centre position 

 

Objectives:  This work aims to analyse and then quantify the movement load 

on  the  pivot  position  and  compare  the  differences  between  the 

number  of  movements  of  ČEZ  Basketball  Nymburk  and  Real 

Madrid Baloncesto in their final game.  

 

Methods:  The  basis  of  this  empirical  study  is  a  quantitative  research  that 

uses the method of analysis and comparison. To obtain the data, I 

have analysed the most frequent movements carried out by 

players  in  the  game.  I  have  collected  the  number  of  movements 

per  each  second  for  four  positions.  Observed  group  are  centres. 

Movements were described theoretically, biomechanically, 

technically, or by using rules. After that I have used the 

comparison to determine the differences, which were 

implemented into charts and qualified in detail.  

      

Results:  Movement analysis confirmed my expectations. In comparison of 

the pivot of an elite foreign team with the best Czech team, I have 

noticed significant percentage differences. Real Madrid 

Baloncesto  players  were  higher  in  position-specific  moves,  such 

as post-up, rebounding, boxing-out, contacts, and screens. Unlike 

the players of ČEZ Basketball Nymburk, who achieved 

significantly higher values in less significant movements such as 

walking, running, acceleration and walking backwards.

 

 

Keywords:  analysis, basketball, movement, bigdata, optical tracking, 

statistics, moneyball 
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Úvod 
 

Po  odevzdání  mé  bakalářské  práce  se  mi  naskytla  možnost  rozvést 

diskusi s lidmi jak z prostředí basketbalu, tak i hokeje a fotbalu. To mě 

samozřejmě přivedlo na několik dalších cest a dalo základ několika 

nezodpovězeným otázkám. Mnoha lidem přišlo fascinující, že je mezi 

jednotlivými  pozicemi  (rozehrávač,  křídlo,  pivot)  tak  zásadní  rozdíl  v četnosti 

pohybů,  ale  protože  pro  ně  není  česká  soutěž  dostatečně  zajímavá,  nevěnovali 

tomu  větší  pozornost.  Další  skupinu  lidí  zajímalo,  zdali  je  vzorek  dostatečně 

validní,  protože  pokud  vezmeme  v úvahu,  že  jsem  pozoroval  pouze  tři  pozice, 

mohlo to do určité míry data zkreslit.  

 

O  validitě  dat  se  dá  samozřejmě  vždy  polemizovat  a  dlouze  hovořit, 

protože dvě utkání nikdy neprobíhají stejně, ale naším cílem bylo dokázat, že zde 

na daných pozicích opravdu dochází k rozdílům. Stejné cíle si plánuji klást i v této 

práci.  

 

Nicméně tyto dva myšlenkové směry mě přivedli na průsečík, zaměřit 

se  na  analýzu  obou  dvou  pivotů  v rámci  utkání  v Čechách,  to  samé  provést  i 

v zahraničí s cílem srovnat rozdíly, zamyslet se nad danou problematikou 

v globálu a přestat se omezovat na výkony podávaní v rámci našeho 

basketbalového mikro-státu.  

 

Jak  jsem  již  uvedl  ve  své  bakalářské  práci,  jakožto  bývalému  hráči 

týmu  USK  Praha  na  pozici  pivota  a  zároveň  studentovi  FTVS  je  mým  snem 

jednou trénovat úzkou skupinu hráčů, především pak pivotů. Jak tedy čtenář této 

práce  může  očekávat,  vyplynul  z toho  můj  zájem  o  srovnání  hráčů  na  pozici 

pivota hrajících v ČR se stejným typem hráčů v zahraničí. Abych si mohl nastavit 

určitou míru a porovnával porovnatelné vycházel jsem z finálových utkání 

nejvyšší dané soutěže u týmů, které zároveň utkání vyhrály. V České republice se 

jednalo o utkání Kooperativa NBL BK Opava - ČEZ Basketball Nymburk.  V 

zahraničí jsem se zaměřil na utkání Turkish Airlines EUROLEAGUE Fenerbahce 

Istanbul – Real Madrid Baloncesto. Tučně zvýrazněné týmy utkání vyhrály. 
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S přibývajícím  věkem  zároveň  přibývají  i  zkušenosti,  znalosti,  člověk 

získává nové zajímavé informace a poznatky, učí se novým věcem a své původní 

teorie tak někdy přehodnotí. To samé se stalo i mně. Ve své bakalářské práci jsem 

uváděl,  cituji:  „největší  a  přetrvávající  chybou  USK  i  dalších  klubů,  je  vysoká 

tréninková hráčská zátěž“, dnes už si to samé nemyslím. Měl jsem možnost vidět 

jakým  způsobem  funguje  trénink  a  příprava  v zahraničí,  a  to  především  v USA. 

Každému  trenérovi,  nebo  členovi  realizačního  týmu  v  ČR  bych  vřele  doporučil 

podívat se na dokument At All Costs na platformě NETFLIX. Nejen to, ale i řada 

dalších informací změnila můj pohled na tradiční teorie, ze kterých u nás vychází 

práce s mládeží. Zároveň by bylo velkým přínosem mé práce, pokud by se trenéři, 

a to již ti pracující s nejmenšími v České republice, přestali omezovat na 

standardy  běžné  v našem  prostředí,  začali  srovnávat  s těmi  nejlepšími.  Cesta 

k tomuto cíli vede pouze jediná, a to trénovat stejně nebo více než oni při udržení 

stejné efektivity. 

 

V návaznosti  na mou  bakalářskou  práci,  kde  jsem  kritizoval  a  obhájil, 

že je rozdíl mezi činností pohybů u hráčů na různých pozicích, a že celkový čas 

strávený tréninkem není pro všechny jedince stejně efektivní, bych rád poukázal 

na to, že hráči navíc nemají dostatečný počet profesionálních trenérů. Trenéři jsou 

pro mládežnické kategorie vybíráni z řad nadšenců, nebo hůř, rodičů a to 

z důvodu  nedostatku  finančních  prostředků  na  zaplacení  trenérů  profesionálních. 

Ty si bohužel může dovolit jen minimum sportovních klubů. 

 

To samozřejmě vede k neprofesionální práci s mládeží bez 

individuálního  zaměření  na  hráčské  dovednosti  a  zlepšování  činností,  které  jim 

dělají problém. Na druhou stranu je pochopitelné, že bez řádné motivace kvalitní 

trenéři  do  tohoto  odvětví  nikdy  nevstoupí  a  nebudou  mít  ani  chuť  na  sobě  sami 

pracovat. Dalším negativním faktorem, se kterým se u nás musí trenéři vypořádat 

jsou pak nedostatečné materiální a hmotné prostředky. 

 

Kdybych měl vyjmenovat jen základní prvky, které mohou pomoci při 

jejich práci a které jsou v zahraničí naprostou samozřejmostí, tak v hale se 

rozsvěcí světlo už v pět hodin ráno, volný přístup tam mají všichni členové týmu. 

Pro  představu,  dva  nejlepší  pražské  mládežnické  kluby,  USK  Praha  a  Sokol 



 15 

Pražský, rozsvěcí okolo půl osmé. V zahraničí mívají v hale automatický podavač 

míčů,  kde  si  hráč  nastaví  rychlost  podávání,  a  dokonce  mu  přístroj  spočítá  i 

procento proměněných a počet vystřelených střel. Kluby jezdí napříč státy a hráči 

tak odehrají mnohem více utkání a setkají se s výrazně lepšími hráči, což posouvá 

všechny hráče a tím i celý sport dopředu.  

 

Kvůli výše zmíněnému jsem se rozhodl určit  aktuální rozdíl mezi 

Českou  a  zahraniční  soutěží  u  pozice,  na  kterou  se  chci  v budoucnu  zaměřit, 

abych dokázal vyčíslit, jak moc zaostáváme, a zamyslet se nad možností, jak s co 

nejmenším množstvím prostředků připravit co nejlepší hráče na jejich budoucnost. 
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Teoretická východiska práce 

1 Historie Analýzy dat 

Hned na úvod si pomůžu slovy Leighta Steinbergra z článku Changing 

The  Game:  The  Rise  of  Sports  Analytics,  otištěného  v  časopise  Forbes  (2015). 

Vítězství  v utkání  bylo  vždy  ovlivněno  majiteli  klubů  (potažmo  výškou  jejich 

investic), zázemím týmu zajišťovaným celým realizačním týmem a v neposlední 

řadě schopnostmi trenéra reagovat na utkání a motivovat hráče. Strategie a 

trénování se odvíjelo od jakéhosi pocitu trenéra až do okamžiku, než se na scénu 

dostal  Billy  Beane,  generální  manažer  týmu  Oakland  Athletics.  Kniha  Michaela 

Lewise s názvem Moneyball (2003) popisuje Beanův inovativní přístup k práci s 

daty  a  statistikou,  v  angličtině  nazýván  jako  „sabermetrics”.  (www.forbes.com) 

  

Bean,  jakožto  bývalý  excelentní  hráč  baseballu,  po  ukončení  kariéry 

nastoupil  na  pozici  generálního  manažera,  přičemž  zjistil,  že  tým  s  vysokým 

procentem  úspěšnosti  na  základní  metě  je  tým,  který  spíše  promění  jednotlivé 

běhy a jako důsledek toho vyhraje celé utkání. To samo o sobě není žádná věda. 

Rozdíl  však  byl  v  tom,  že  začal  obchodovat  a  vyměňovat  hráče,  kteří  mu  do 

tohoto  systému  zapadali  a  zároveň  byli  velmi  levní.  Výběr  prováděl  na  základě 

dat o jejich výkonech, nezáleželo totiž vůbec na 

výšce, váze, rychlosti, věku, sympatiích či 

čemkoli jiném, jako tomu bylo do té doby. 

Výsledkem  byl  vysoce  efektivní  tým,  který  se 

herně nemusel přizpůsobovat utkání, protože 

utkání bylo již předem „spočítané“.  

 

Obrázek 1 – obálka knihy Money ball od 
Michaela Lewise  
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 Vývoj  Analýzy  dat  v basketbale  především  pak  v zámořské  NBA  se 

datuje do roku 1955 a dělí se na tři období: 

 

Dark Ages (období temna) 1955-1971 

o lineup & score 

o win shares 

o basic box 

o some complete game logs 

o team estimates 

 

Box Era (období tabulek) 1974-1994  

o full box  

o box - Plus / Minus (BPM)  

o complete game logs 

 

Data Ball (datové období) 1997 – 2014+ 

o play by play 

o RAPM 

o synergy play tracking  

o optical tracking  

 

Obrázek 2 – časová osa vývoje analýzy dat upraveno podle www.nbastuffer.com 
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1.1 Dark Ages (období temna) 1955-1971 

1.1.1 Lineup & score  

Lineup & score byla jedna z prvních analytických metod, která 

sledovala výkon všech hráčů na hřišti jako celku. Úkolem bylo zjistit, zdali hrající 

pětka spolu hraje dobře, nebo špatně a jak funguje tzv. „týmová chemie“. Počátky 

tohoto  systému  pocházejí  z ledního  hokeje,  kde  se  tyto  data  využívají  dodnes. 

Dnes se jim v basketbale nepřikládá velká váha. (M Shea, Stephen a Christopher 

E BAKER 2013) 

 

Tabulka 1 – Lineup score upraveno podle stats.nba.com   

 

1.1.2 Win shares  

Win shares je statistika hráčů, která se pokouší rozdělit kredity/body za 

týmový  úspěch  jednotlivcům  v  týmu.  Důležité  je  poznamenat,  že  výsledek  se 

vypočítává  pomocí  statistik  hráčů  a  týmu  ligy  přičemž  součet  hráčských  win 

shares v daném týmu bude roven přibližně celkovému počtu vítězství tohoto týmu 

za sezónu. Například Kareem Abdul-Jabbár má celkem 25,4 win shares v letech 

1971-1972  což  je  rekord  v  jedné  sezóně.  Celkem  pak  nasbíral  273,4  kariérních 

win shares se kterými dodnes drží rekord. Celá tato teorie je rozpracována v knize 

Basketball on paper od Dean Olivera (OLIVER, Dean  2004). 

 

1.1.3 Basic box  

Basic Box jsou základní pozorovaná data: Pts, Rbs, Ast, Fg/Ft - body, 

doskoky, asistence, střelba z pole a střelba trestných hodů (www.basketball-

reference.com). 

 

LINEUPS TEAM GP MIN NETRT G  AST% AST/TO  

AST 

RATIO  O REB% DREB% REB% 

.A.  Aminu,  .D. 

Lillard, .M. 

Harkless, .C. 

McCollum, .J. 

Nurkic 

POR 40 706 8.9 56.0 2.10 17.7 29.7 75.3 52.8 
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1.1.4 Game logs  

Game  Log  je  v  podstatě  záznam  o  hře,  ke  které  můžete  také  připojit 

krátké poznámky, nebo dokonce udržovat deník s podrobnějšími záznamy. 

Využívá  se  především  při  vyhledávání  nových  talentů,  jako  forma  reportingu 

z utkání či přípravných kempů. Informace jsou z e-mailové komunikace s tvůrcem 

stránky NBA STUFFER Serhatem Ugurem - info@nbastuffer.com. 

 

1.1.5 Team estimates  

Teorie  Team  estimates  je  založená  na  víře  v to,  že  odhad  dává  lepší 

obrázek  o  budoucnosti  celého  sportu  ještě  před  tím,  než  se  stane  skutečností. 

Umožňuje tak týmům pracovat na činnostech  s větším nadhledem a udržuje 

maximální efektivitu tréninku (M Shea, Stephen 2014). 

Jako příklad mohu uvést situaci, kdy víme, že se basketbal ubírá 

směrem zvyšujícího se počtu vystřelených trojek. Trenér, který chce nejen vyhrát, 

ale také zajistit svým svěřencům další možný postup v elitním basketbale, s nimi 

bude  trénovat  spíše  střelu  za  tři  body,  než  střelbu  z pole  (www.r-bloggers.com 

2018). 

 

Obrázek 3 – 

graficky 

znázorněné 

procento typu 

střel a jejich 

vývoj za 

posledních 20 

let upraveno 

podle 

www.netobje 

ctives.com  
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1.2 Box Era (období tabulek) 1974-1994 

1.2.1 Full box  

V tomto období se doplnilo mnoho dalších dříve opomíjených 

informací  vztahujících  se  k výkonu  hráče  v utkání  (J.  BERRI,  David,  Martin  B. 

SCHMIDT a Stacey L. Brook L. BROOK 2007). 

 

Sledované hodnoty jsou:  

o MIN = minutes = minutáž  

o FGM = field-goals made = střelba z pole proměněná  

o FGA = field-goals attempted = pokusy střelby z pole  

o FG% = field goal percentage = % úspěšnost střelby z pole  

o 3PM = 3-pointers made = střelba za tři body proměněná 

o 3PA = 3-pointers attempted = pokusy střelby za tři body  

o 3P% = 3-point percentage = % úspěšnost střelby za tři body 

o FTM = free throws made = trestné hody (TH) proměněné  

o FTA = free throws attempted = pokusy střelby trestných hodů  

o FT% = free throw percentage = procentuální úspěšnost střelby TH  

o OREB = offensive rebounds = útočné doskoky  

o DREB = efensive rebounds = obranné doskoky  

o REB = total rebounds = doskoky celkem  

o AST = assists = asistence  

o TOV = turnovers = ztráty  

o STL = steals = zisky míče  

o BLK = blocked shots = zablokované střely 

o PF = personal fouls = osobní fauly  

o PTS = points scored = body celkem  

o +/- = plus/minus = plus minus efektivita  

1.2.2 Box - Plus / Minus (BPM) 

Box  Plus  minus  je  metrický  ukazatel  skóre  pro  vyhodnocení  přínosu 

hráčů a jejich prospěšnosti pro tým. BPM bere statistiky z individuální a týmové 

úrovně a snaží se odhadnout výkon hráče vzhledem k průměru NBA. Vzhledem k 

tomu, že BPM 100 = 0.0 = průměr ligy, hodnota +5 znamená, že hráč je o 5 bodů 
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lepší než průměrný hráč, -2 je úroveň nahrazení a - 5 se považuje za velmi špatné. 

Stephan Curry má aktuální hodnotu BPM 12,4 (L. WINSTON, Wayne). 

1.2.3 Complete game logs  

Stejně  jako  Basic  Box  se  vyvinul  ve  Full  Box,  tak  i  game  log  report 

prošel  určitou  změnou  a  doplnil  se  o  všechna  statistická  data  včetně  komentářů 

k utkáním, komentářům od novinářů, komentářům k životu mimo hřiště, zdravotní 

stav atp. a tak vznikl Complete game logs (GLOCKNER, Andy 2016)

 

Obrázek 4 –  

Game Log 

Russella 

Westbrooka 

upraveno podle 

www.espn.com  

 

1.2.4 Seasonal plus minus 

Protože  analytici  v NBA rychle  zjistili,  že  se  u  hráčů  objevují  některá 

slabší  a  některá  silnější  období  a  zároveň  pro  svá  data  potřebují  co  nejvíce 

konzistentní vstupní hodnoty, začali analyzovat výkon hráčů v aktuálním období, 

ale i ve všech předchozích sezonách. 

 

Obrázek 5 – Srovnání sezonního plus mínus mezi Lebronem Jamesem a 

Stephenem Currym upraveno podle www.reddit.com  
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1.3 Data Ball (datové období) 1997 – 2014+ 

1.3.1 Play by play 

Play  by  play  poskytuje  přepis  hry  ve  formátu  jednotlivých  událostí. 

Typické údaje o přehrávání by měly mít následující informace:  

o Čas držení míče (possession) 

o Hráč, který získal držení míče (stealu, nebo obraného doskoku) 

o Protihráč,  který  ztratil  držení  míče  (v  případě  neúspěšné  střely,  nebo 

ztráty)  včetně  umístění  na  hřišti,  ze  kterého  byla  střela  vystřelena,  a 

některých dalších jedinečných identifikátory, které používáme ke 

klasifikaci typu držení míče.  

o Data Play-by-Play jsou sledována už od sezóny 1996-1997.  

(ALAMAR, Benjamin a Dean OLIVER 2013) 

 

Obrázek 6 – Play by play upraveno podle www.nbastuffer.com  

1.3.2 RAPM 

Vylepšení  pomocí  RAPM  je  Bayesovská  technika,  při  níž  jsou  data 

kombinována s teoretickým přesvědčením pracujícím s velkým rozsahem dat pro 

extrakci  konkrétních  parametrů.  Cílem  je  vytvořit  přesnější  modely.  RAPM  je 

zhruba  dvakrát  tak  přesná  než  APM,  která  používá  standardní  regresi  a  používá 

historicky 3 roky dat, u kterých byla pečlivě optimalizována váha minulých let a 

referenčních hranice odehraných minut hráčů (W. MILLER, Thomas 2016). 

1.3.3 Synergy play tracking  

Technologie  Synergy  play  tracking  zachycuje  každou  situaci,  každý 

pohyb  a  veškeré  defenzivní  kombinace.  Poté,  co je  zachytí  dochází  k rozdělení, 
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třídění, spárování s pokročilými analytiky a uložení v masivní výkonné databázi, 

která umožňuje snadný přístup a manipulaci s daty. Dopad takových podrobných 

a rozsáhlých analýz způsobil revoluci v basketbalu a jeho koučování. Dnes se na 

Synergy  spoléhá  v USA  prakticky  každý  organizovaný  basketbalový  tým  nad 

úrovní  střední  školy.  https://corp.synergysportstech.com/about-us/company/  Zde 

je ukázkový výstup, který lze poskytnout pomocí služby Synergy 

(www.nbastuffer.com).  

 

Útok Kobeho Bryanta pochází z: 

o 28% izolačních situací 

o 22% post-up moves 

o 11% pick and roll který zakončuje hráč s míčem 

o a zbytek jsou přechody, seběhy, atp 

1.3.4 Optical tracking 

Optical tracking systém disponuje šesti kamerami zavěšenými na horní 

konstrukci haly. Tyto kamery dělají dvacet pět snímku za vteřinu a jsou 

automaticky napojené na hodiny, takže vytvářejí záznam v reálném čase. 

Informace jsou z produktové prezentace SPORTVU zaslané (Hergenrader, 

Matthew mhergenrader@stats.com) 

 

Obrázek 7 – schéma optical tracking systému, screenshot z produktové prezentace 

SPORTVU  
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1.4 Současný pohled na analýzu dat  

Jak vtipně popisuje článek na stránkách Quartz (QZ.com) Data 

analytics have made the NBA unrecognizable (analýza dat změnila NBA 

k nepoznání), a dále volně pokračuje, už se nejedná o sport, na který koukali vaši 

rodiče, ani o sport, který zná váš starší sourozenec z televize. Za poslední 

desetiletí datoví analytici sežvýkali profesionální basketbal a vytvořili téměř úplně 

novou  hru.  Dále  se  v zahraničí  říká,  že  kdo  dnes  nepoužívá  analýzu  dat,  je 

dinosaurus a všichni víme jak dopadli dinosauři.  

 

V týmovém sportu je pozorování hry velmi důležitým nástrojem pro 

charakterizaci  individuálních  a  kolektivních  atributů,  které  jsou  nezbytné  pro 

dobrý  výkon.  Vývoj  metod  herní  analýzy  umožnil  zlepšit  kvalitu  pozorování  a 

také zvýšení množství pozorovatelných faktorů a spolehlivosti dat (Janeira, 1999; 

Sampaio, 1999. De Rose Jr., 2002). 

 

Mezi  všemi  možnými  analýzami  individuálních  a  kolektivních  her  se 

zaměřujeme  především  na  fyzické,  psychologické,  technické  a  taktické  aspekty. 

Všechny  tyto  aspekty  jsou  velmi  důležité  pro  pochopení  dynamiky  basketbalu 

jako  soutěžního  sportu  složeného  z  technických  prvků,  které  jsou  prováděny  s 

ohledem na limity času, prostoru, účasti spoluhráčů a protihráčů.  To vše 

charakterizuje basketbal jako velmi nepředvídatelný a dynamický sport (Ferreira e 

De Rose Jr., 2003). Podle Glick a Marcotte (1989) Basketbalista musí pochopit a 

provést náročné pohyby a jejich variace, předvídat akce spoluhráčů a protihráčů, 

což vede k potřebě rychlého rozhodování a velké efektivitě při vykonávání 

technických  prvků.  Tyto  údaje  pak  slouží  analytikovi  jako  ukazatele  výkonu 

během hry.  

V roce 2011 spustila NBA projekt, při kterém se snaží z utkání 

vytáhnout  mnohá  další,  a  ještě  zajímavější  data.  Účelem  je  lepší  pochopení 

pohybu hráčů po hřišti, zaměřují se nejen na jejich odběhané kilometry a 

průměrnou rychlost, ale také na prostory, ve kterých se pohybují a kolik a jakým 

způsobem v nich tráví čas.  
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1.4.1 Funkce moderní technologie založené na sledování hráčů  

 

I. Zpracování útočných dat  

o pozice – sledování hráčů a jejich pozic 

o přihrávky  –  sledování  počtu  úspěšných  a  neúspěšných  přihrávek  a  na 

jejich základě rozebrat oblíbené kombinace a procentuální úspěšnost útoku 

o střelba – varianty, bio hráče, úspěšnost  

o doskakování – analyzuje cit pro doskok, úspěšnost, nebo například kam se 

odráží míč po střele kterého hráče a s jakou četností 

 

II. Zpracování obranných dat 

o obrana – systémové řešení obrany  

o herní rozbor – vyčíslení počtu izolací, post up moves, clon 

o tlak na míč – oblasti, kde konkrétní tým zvyšuje tlak a naopak, programu 

dokáže vyhodnotit, která jsou slabá místa druhého týmu 

 

III. Situační zpracování dat  

o týmové tendence a efektivita  

o řešení clon jak v obraně, tak v útoku  

 

IV. Zpracování fyziologických dat 

o zátěž hráče  

o výkon hráče  

o počet akcelerovaných rovinek a kontaktů 

o počet zpomalení a na jakou vzdálenost hráč brzdí 

o čas v běhu, postování, uvolňování 
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1.4.2 Hlavní výhody moderní technologie založené na sledování 

hráčů:  

 

I. Umožní trenérovi dělat lepší rozhodnutí 

o Vzhledem k lepšímu porozumění  týmových silných a slabých stránek 

trenér rozhoduje na základě exaktních podkladů, výsledkem je 

procentuálně větší šance na vítězství v utkání.  

 

II. Předcházejí zraněním 

o S možností  neustálého  sledování  pohybu  hráče  včetně  sběru  dat  o  jeho 

rychlosti, uběhnuté trati, množství fyzických kontaktů a mnoho dalšího se 

nám  otevírá  možnost  vyhodnotit  hráčovo  zatížení.  Tím  pádem  týmový 

personál  přesně  ví,  kolik  regenerace  a  jakou  formu  by  měli  po  utkání 

zvolit, aby předešli zraněním. Zároveň se tak prodlužuje kariéra hráčů.  

 

III. Maximalizují hráčský výkon  

o Radí hráčům, kde jsou slabá místa protihráčů a jak s nimi takticky 

nakládat tak, aby šetřili svou energii a využívali jí přesně tam, kde 

dosáhnou nejlepších výsledků. 

 

IV. Šetří čas  

o Jak jsem již zmínil, zpracovávání dat je extrémně časově náročné. 

Týmům,  pro  které  je  taková  analýza  denní  chléb  systém  šetří  personál, 

náklady a předchází tak i chybám, které zpomalují vývoj celého družstva. 

 

1.4.3 Příklady využití technologie v praxi  

Vzhledem  k vysoké  sofistikovanosti  systému  a  široké  paletě  možností 

jsem  si  vybral  pouze  několik  příkladů  reprezentujících  úroveň,  ve  které  se  dnes 

analýza dat pohybuje.  

 

Mezi dva aktuálně nejvyužívanější systémy patří SportVu a Second Spectrum. 
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Systém SportVu Fathom Information Design, je natolik propracovaný, 

že je schopný rozlišit konkrétního hráče, sledovat „trackovat“ jeho pohyb a zanést 

ho do hřiště, aniž by u sebe hráč musel mít jakýkoliv přistroj. Na níže uvedeném 

snímku  si  můžeme  prohléndout  trasy  Tima  Duncana  a  Thaba  Sefoloshi,  které 

tento systém vygeneroval z jednoho utkání. Tim Duncan je klasickým pivotem, na 

rozdíl od Thaba Sefoloshi, který je na pozici křídla.  

 

Obrázek 8 – tracking Tima Duncana upraveno podle www.fusion.net 

 

Obrázek 9 – Tracking pohybu Thaboa Safoloshi upraveno podle www.fusion.net 
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Sledování  (tracking)  hráčů  slouží  k odkrývání  hráčských  stereotypů  a 

pomáhá trenérům vlastního týmu pracovat na rozšíření repertoáru útočných 

dovedností jednotlivce, ale zároveň i analytikům z jiných týmů, promýšlet 

defenzivní systém schopný nabourat tyto zajeté dovednosti.  

 

Obrázek 10 a 11 – Mapa tzv. „hot spots“ upraveno podle www.digitaltrends.com  
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V neposlední  řadě  systém  shromažďuje  mnoho  detailních  informací 

přímo  z utkání,  které  tvoří  přehledné  grafy  tzv.  „player  bio“  na  základě  kterých 

pak například kondiční trenér připravuje trénink, masér regeneraci a trenér 

vyhodnocuje správný okamžik nasazení hráče v zápase.  

 

Obrázek 12 – Bio Derricka Rose upraveno podle www.stats.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavá  jsou  i  data  která  nám  uvádějí,  kolikrát  se  hráč  dostane  do 

kontaktu s míčem, vypočítají, jaký je průměr bodu a vystřelených střel na každý 

dotek s míčem, jak 

dlouho trvá hráči 

vyhodnotit situaci a 

zareagovat po obdržení 

přihrávky atp.   

 

Obrázek 13 – Analýza 

dat Kevina Duranta na 

základě optického 

trackování upraveno 

podle www.stats.com 
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1.5 Role pivota v týmu 

Pivot, anglicky také center, je obvykle nejvyšším a nejsilnějším 

hráčem  týmu,  jeho  výchozí  pozice  bývá  z pravidla  v  blízkosti  koše,  a  tak  se 

očekává že zde využije svou dominanci a zároveň, že bude mít vysoké procento 

úspěšnosti střelby. Moderní basketbal od těchto hráčů vyžaduje vysoké herní IQ a 

skvělou orientaci při hře zády ke koši (www.usab.com). 

 

Nejlepší pivoti mají širokou paletu útočných pohybů v dolním 

postavení, proto v jejich útočné hře tvoří největší podíl střelba z podkošové, nebo 

krátké vzdálenosti, méně pak z delší vzdálenosti a spíše výjimečně ze vzdálenosti 

tříbodové  čáry.  Pivoti  vytváří  ve  hře  rovnováhu  a  často  už  svým  gigantickým 

vzhledem  přitahují  na  hřišti  mnoho  pozornosti.  Cílem  týmu  tak  například  je 

donutit obranu pivoty zdvojit a následně využít přihrávky ze spodního postavení 

na uvolňujícího se hráče na perimetru  (SIMMONS, Bill 2009). 

 

Z obraného hlediska se role vyznačuje především tvrdou prací 

v dolním postavení, ať už se jedná o boj o pozici, zastavení útoku protějšího týmu, 

blokování střel, odstavování, nebo doskakování míče.  

 

Z historického hlediska byla pozice pivota považována za jednu 

z nejdůležitějších  ne-li  nejdůležitější.  Spektrum  hráčů  se  na  této  pozici  v průběh 

let velmi změnilo. Z poměrně pomalých a mnohem vyšších basketbalistů hrajících 

pouze  zády  ke  koši  a  střílejících  střelou  přes  hlavu  se  vyvinuli  až  do  dnešní 

podoby  hráčů,  kteří  by  mohli  rovnou  zaskočit  na  pozici  křídla  a  hrát  z horního 

postu.  Tato  proměna  proběhla  jako  adaptace  na  stále  se  zrychlující  a  technicky 

vyspělejší hru, kterou basketbal dnes představuje 

(www.basketballforcoaches.com). 

 

Na základě mého rozhodnutí tuto práci zaměřit na pozici pivota jsem 

po přezkoumání jejich pohybů rozšířil počet pozorovaných pohybů týkajících se 

této specifické činnosti. Jedná se především o následujících pohyby: post, doskok, 

odstavení.  Mezi  specifické  pohyby  nicméně  řadím  i  clonu  a  kontakt,  které jsem 

pozoroval již ve své bakalářské práci. 
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1.6 Obecná východiska primárních a sekundárních činností 

Tato  sportovní  hra  se  již  od  jejího  vzniku  v  roce  1891  stále  inovuje 

stejně jako její pravidla, která patří mezi nejsložitější a nejčastěji se měnící, což 

souvisí  s  jejím  neustálým  vývojem  a  se  snahou  zatraktivnit  ji  pro  veřejnost. 

Progres basketbalu a změny, které tento vývoj přináší, nelze přehlížet. Především 

změnou pravidel – odstraněním rozskoků, snížením maximální délky útoku z 30 

na 24 sekund a přechodem na útočnou polovinu za 8 sekund (místo původních 10) 

– v květnu 2000 přinesla zrychlení hry a s tím související změnu zatížení hráčů v 

průběhu utkání. Změna hrací doby z 2 x 20 minut na 4 x 10 minut navíc poskytla 

hráčům dvě minuty na obnovení a načerpání sil mezi 1. a 2. a také mezi 3. a 4. 

čtvrtinou.  O  basketbalu  se  začíná  hovořit  jako  o  „non-stop  game“,  tedy  jako  o 

sportovní  hře,  v  níž  se  téměř  nevyskytují  hluché  a  zpomalovací  fáze,  potřebné 

např. k opětovnému rozestavění hráčů. Ukazuje se, že efektivita výkonu družstva 

je v současném basketbalu závislá především na kvalitách herních výkonů 

jednotlivých hráčů (Velenský & Karger, 1999). 

 

Mezi klíčové problémy tréninku ve sportovních hrách (basketbalu) je 

oprávněně považován vztah mezi zatížením hráčů v průběhu utkání a zatížením v 

tréninku.  Výzkum  zabývající  se  zatížením  hráčů  týmových  sportovních  her  je  v 

dnešní  době  již  poměrně  bohatý,  o  čemž  svědčí  publikace  zaměřené  na  fotbal 

(Krustrup  et  al.,  2006),  na  ragby  (Coutts  et  al.,  2003),  házenou  (Loftin  et  al., 

1996), lední hokej (Durocher et al., 2009), volejbal (Buchtel, 2008; Lehnert et al., 

2008) a také na basketbal (Balčiunas et al., 2006; Abdelkrim et al., 2007; 

Hoffman  et  al.,  1996;  Matthew  &  Delextrat,  2009;  McInnes  et  al.,  1995;  Vala, 

2011). (ww.fsps.muni.cz) 

 

Herní činnosti jednotlivce mají vztahový charakter. Každá dovednost 

se  realizuje  za  přítomnosti  spoluhráčů  i  soupeřů  a  má  současně  kooperační  i 

kompetiční  charakter.  Způsob  provedení  herní  činnosti  jednotlivce  označujeme 

jako technickou stránku. Ve svém souhrnu vytvářejí všechny tyto pohybové celky 

herní motoriku (Dobrý a Velenský, 1987). 
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Další pozorovaným bodem v biomechanice je těžiště čili střed 

hmotnosti těla. V tomto bodě předpokládáme, že je soustředěna hmotnost celého 

tělesa. Těžiště při pohybu nemusí nutně ležet uvnitř tohoto tělesa. 

 

Vzhledem  k prostředí  musíme  nahlédnout  i  na  nejčastější  síly,  které 

ovlivňují lidský pohyb v prostoru. Síla je základní dynamická veličina. Nejčastěji 

se sportovního výkonu účastní následující síly: 

 

I. Gravitační  –  také  známá  jako  síla  tíhová,  je  daná  silovým  polem  země. 

Může způsobovat tlak na podložku a pohyb tělesa svisle dolů.  

II. Reakce  podložky  –  podle  III.  Newtonova  zákona  je  stejně  velká,  ale 

opačně  orientovaná  než  síla  akční,  tj.  síla,  kterou  působí  sportovec  na 

podložku.  

III. Třecí – závisí na jakosti styčných ploch, nikoli na jejich velikosti. 

Dostatečně velká třecí síla je nutnou podmínkou veškeré lokomoce (chůze, 

běh). 

IV. Setrvačná – podle I. Newtonova zákona má těleso snahu zachovat si svůj 

pohybový stav čili klid, nebo pohyb rovnoměrně přímočarý.  

V. Dostředivá – při křivočarých pohybech musí sportovec vyvinout sílu 

dostředivou, aby změnil svůj směr.  

VI. Odstředivá – působí na sportovce například při běhu do zatáčky nebo po 

podobné trajektorii (Vindušková, 2003). 

 

1.6.1 Stoj  

Pokud  se  budeme  snažit  rozebrat  stoj  jako  „pohyb“,  musíme  se  nutně 

bavit  o  rovnováze.  Rovnováha  je  takový  stav  tělesa,  kdy  všechny  působící  síly 

mají za důsledek klidový stav. Rovnováha se zvětšuje se zvětšením opěrné báze 

(base  of  support).  Opěrná  báze  je  útvar  opsaný  krajním  hranám  opěrné  plochy. 

Průmět těžiště se nachází uvnitř této báze.  

 

Při  klidném  stoji  je  reakční  síla  podložky  konstantní,  její  velikost  se 

rovná tíhové síle těla a její směr je opačný.  
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Posturální  stabilita  je  schopnost  zajistit  vzpřímené  držení  těla  a 

reagovat na změny vnitřních sil tak, aby nedošlo k nezamýšlenému nebo 

neřízenému pádu.  

 

Faktory ovlivňující posturální stabilitu (Vindušková, 2003)  

o opěrná báze  

o výška těžiště, hmotnost a jejich vzájemná proporcionalita 

o charakter kontaktu s opěrnou plochou 

o postavení a vlastnosti hybných segmentů 

 

Obrázek 14 – opěrná plocha/opěrná 

báze upraveno podle www.podiatry-

arena.com  

 

Definice:  

Při stoji během basketbalového utkání nedochází k perfektnímu protnutí 

těžnice  od  hlavy  skrz  lopatky,  pánev  až  do  středu  těžiště.  Tento  stoj  by  se  dal 

charakterizovat  spíše  jako  kývavý  na  propnutých  končetinách,  při  kterém  se 

chodidla  nezvedají  od podložky,  nebo  pouze  v minimálním  rozsahu.  Hlavním 

kritériem  pro  pozorování  je,  že  hráč  nevykonává  ani  předozadní  ani  pravolevý 

pohyb z místa.  

 

1.6.2 Chůze vpřed  

Bazální organizaci dopředného pohybu na pevné podložce představuje 

vzor zakřivené kvadrupedální lokomoce, u člověka realizovaný v bipedární formě. 

Chůze  je  cyklický  lokomoční  akt,  při  kterém  se  střídá  fáze  jednooporová  s fází 

dvojí opory (asi 0,07s). Jeden cyklus tvoří dvojkrok. (Měkota, 2007) Dvojkrok se 

skládá ze dvou základních fází, a to stojné a švihové.   

I. švihová fáze 

o dokrok přes patu – heel strike  

o celá noha na podložce – foot flat 

o mezistoj – midstance  

o odlepení paty – pushoff 
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II. stojná fáze  

o první dvojí opora – first double support / acceleration 

o jednooorová fáze – single support / midswing 

o druhá dvojí opora – second double support / deceleration 

 

Obrázek 15 - Biomechanika chůze upraveno podle www.enlightenedequine.com 

 

 

 

 

Oproti stoji se v průběhu chůze reakční síla podložky mění během 

krokového cyklu. Tělo se chová jako obrácené kyvadlo s „pružinami“, které tlumí 

nárazy. Těžiště těla při chůzi opisuje plynulou sinusoidu. (Korčok a Pupiš, 2006)  

 

 Svalová  aktivita  umožňuje  vznik  vnitřních  momentů  síly,  které 

slouží  pro  změny  v působení  reakčních  sil,  jako  je  například  složení  podložky, 

zrychlení  nebo  brždění  a  smykové  složky.  Dále umožňuje  zajištění rovnováhy  a 

zvýšení efektivity pohybu. 

 

Definice:  

V rámci  utkání  se  chůze  velmi  podobá  výše  zmíněnému  teoretickému 

východisku,  především  vzhledem  k tomu,  že  zde  není  potřeba  sledovat  přesně 

definovanou rychlost či délku kroku.  
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1.6.3 Chůze vzad 

Chůze  vzad  vychází  logicky  ze  stejných  principů,  jako  chůze  vpřed, 

hlavním  rozdílem  je  však  směr  pohybu  vzhledem  k předozadní  rovině  těla.  Při 

chůzi vzad se totiž těžiště pohybuje v dorsálním směru. Opět zde pozorujeme dvě 

fáze,  a  to  stojnou  a  švihovou.  Dalším  rozdílným  prvkem  je  pak  došlapová  a 

odrazová část chodidla.   

 

I. stojná fáze  

o první dvojí opora – first double support / acceleration 

o jednooporová fáze – single support / midswing 

o druhá dvojí opora – second double support / deceleration 

 

II. švihová fáze 

o úder špičky – point of foot strike  

o odlepení špičky – pushoff 

 

Definice: 

Stejně jako chůze vpřed, tak i u chůze vzad, je biomechanicky totožná 

s naším teoretickým východiskem. Z pohybových stereotypů hráčů se při 

pozorování už dá téměř s jistotou odhadnout, kdy pivot přejde do chůze vzad a při 

kterém okamžiku už mu chůze vzad nebude stačit na přesun útočícího družstva.

  

1.6.4 Běh 

Při  bězích  rozlišujeme  dva  druhy  běhů:  švihový  a  šlapavý.  Námi 

pozorovaný  „primární  pohyb“  „běh“  bychom  zařadili  do  stylu  švihového.  Tento 

způsob  běhu  slouží  k ekonomickému  udržování  rychlosti  a  využívá  setrvačnosti 

pohybu.  Švihový  způsob  běhu  charakterizuje  měkké  došlápnutí  chodidla  před 

svislou těžnici a vzpřímenou polohu trupu (Zatsiorsky, 2000). 

I zde, stejně jako u chůze, se jedná o zkříženou bipedální lokomoci, při 

níž  hlavní  pohyb  zabezpečují  dolní  končetiny.  Při  běhu  se  střídají  dvě  fáze: 

jednooporová a bezoporová (letová) (Měkota, 2007). 
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I. Jednooporová  

o Fáze  odrazová  –  běžec  napíná  odrazovou  nohu  v kyčli  koleni  i  kotníku, 

chodidlo odvinuje na špičku, která poslední opouští zem. Paže jsou 

pokrčeny v lokti a pohybují se ve směru pohybu.  

 

o Fáze dokroková – vykývne bércem vpřed a aktivně došlapuje na 

malíkovou přední část chodidla (pasivní brzdivá). (Puleo a Milroy, 2010) 

 

II. Bezoporová (letová) - po odrazu se odrazová noha skládá v koleni, jde 

ohnutým kolenem napřed a stává se z ní noha švihová.  (Puleo a 

Milroy, 2010) 

 

Obrázek 16 - Biomechanika švihového běhu upraveno podle www. 

crossfitbiomechanics.files.wordpress.com 

 

 

S rychlostí běhu se délka kroku prodlužuje, zatímco frekvence narůstá 

jen mírně. Energetická náročnost je u běhu obecně mnohem vyšší než u chůze. Při 

všech bězích musíme počítat se setrvačnou silou. Je vhodné proto běhat tak, aby 

nám tato síla, pokud možno pomáhala (Tlapáková, 2003). Na setrvačnou sílu mají 

velký  vliv  somatické  faktory  jedince:  těžší  jedinci  musí  vynaložit  ke  stejnému 

zrychlení větší energii než lehčí.  

 

Definice: 

Při  pozorování  se  velmi  často  setkáváme  s během  po  oblouku  či  jiné 

trajektorii.  Dále  se  setkáváme  s  různě  rychlým  během  a  to  především  z toho 

důvodu,  že  basketbalové  hřiště  je  poměrně  malé  na  to,  aby  se  zde  dal  vyvinout 

kontinuální  lineární  běh  po  delší  dobu.  Jedním  z důvodů  je  i  fakt,  že  týmové 
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systémy  vyžadují  přesun  skrz  určité  koridory  a  případné  návazné  běhy  podle 

potřeb silné a slabé strany, nebo dobíhajících pivotů. Technicky a biomechanicky 

vzato,  běh  splňuje  parametry  našeho  teoretického  východiska,  tedy  obsahuje 

oporovou a letovou fázi.  

 

1.6.5 Akcelerace  

Při akceleraci je využíván šlapavý styl běhu. Technika šlapavého běhu 

je podmíněna úrovní rychlostních a silových schopností. Šlapavý styl běhu se řadí 

mezi rychlostně silové výkony, je charakteristický vystupňováním rychlosti 

v krátkém  časovém  úseku,  a  to  buď  z klidu  (stoj),  nebo  z pohybu  (zrychlení  na 

trati).  Z hlediska  pohybové  charakteristiky  se  jedná  o  tělesná  cvičení  cyklická 

(Hlína, 2002). 

 

Podstatným  znakem  šlapavého  způsobu  běhu  je  odraz  ze  špičky  za 

svislou těžnicí. Běh se provádí po špičkách, nedochází k odvíjení chodidla, tělo je 

značně  nakloněno  dopředu,  frekvence  a  délka  kroku  se  mění  a  svaly  pracují 

usilovně a nepřetržitě. Tento styl běhu je velice energeticky náročný, a proto bývá 

snaha běžce co nejrychleji po získání potřebné rychlosti přejít do běhu švihového 

(Verheijen, 1998). 

 

Sprinterský běh, je možné považovat po technické stránce za relativně 

nenáročný. Protože se však provádí ve velké rychlosti, vyžaduje, aby byla 

technika již dokonale zvládnutá. Vysoký výkon je determinován hlavně vysokou 

úrovní rychlostních a silových schopností. Mezi faktory ovlivňující výkon 

v krátkých akceleracích patří frekvence běžeckých kroků (Hlína, 2002). 

 

Obrázek 17 - Biomechanika šlapavého běhu www.msuathletics.ru 
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Definice:  

Název akcelerace jsem zvolil z pragmatických důvodů. Při 

pozorování basketbalového  utkání  jsem  došel  k závěru,  že  se  nejedná  o  sprint 

v plném  slova  smyslu.  I  když  mají  sprint  a  akcelerace  společné  teoretické  i 

technické východisko, tj. šlapavý způsob běhu, nedají se klasifikovat stejně. Jako 

jeden  z  důvodů,  proč  jsem  se  rozhodl  pro  název  akcelerace,  bylo  vymezení 

basketbalového hřiště. Rozměry basketbalového hřiště totiž plně neumožňují 

sprinterovi „se rozbalit“ a tudíž jsem usoudil, že se u těchto několika málo vteřin 

maximální intenzity běhu jedná spíše o akceleraci. Dalším důvodem je pak pouze 

omezený počet kroků. Hráči při akcelerovaném zrychlení na takto malém prostoru 

mohou uskutečnit pouze 4 až 6 kroků, a to jen v případě, že se jedná o 

rozehrávače nebo o křídlo, pivot se pak dostane maximálně ke 2 až 3 

akcelerovaným krokům.  

 

1.6.6 Zastavení  

Vzhledem k rozměrům většiny hřišť vidíte u sportovců jen zřídka 

dlouhé  běhy.  Překvapivě  ani  ve  fotbale  hráči  neběží  více  jak  40  metrů.  Je  tedy 

jasné, že ve sportu nejčastěji vidíme mnoho akcelerací a zastavení.  

 

Paradoxem  je,  že  trénujeme  atlety  k vyšší  rychlosti,  ale  neučíme  je 

brzdit. Je to asi jako dát do auta supervýkonný motor, ale odinstalovat mu brzdy. 

 

Správná technika zastavení má tři kladné aspekty: 

I. snižuje riziko zranění 

II. zvyšuje  schopnost  navázání  dalšího  pohybu  při  změně  směru,  a  tak 

umožňuje efektivnější pohyb po hřišti  

III. zlepšuje ekonomičnost pohybu 

 

Ne všechno zastavení je využíváno pro ukončení pohybu, často slouží ke 

změně  směru  nebo  zmatení  obránce.  Technika  zastavení  vychází  ze  schopnosti 

sportovce absorbovat síly protichůdné jeho směru pohybu.  To se mu podaří přes 

flexi v kotnících, kolenech, a kyčlích. Aby toho sportovec dosáhl, musí snížit své 

těžiště,  svaly  zde  pracují  excentricky  čili  se  natahují.  Během  zastavení  by  měla 
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být  ramena  vertikálně  nad  boky,  aby  zachovala  rovnováhu.  Pokud  se  jedná  o 

změnu  směru,  ramena  zůstavují  na  vnitřní  straně  boků  v úhlu,  který  je  v rovině 

s opěrnou nohou. To pomůže atletovi pokračovat potřebným směrem při 

zachování rychlosti. Paže slouží k vyrovnání, jdou proti vzniklým silám a 

pomáhají tak držet rovnováhu a vyvažovat těžiště trupu, které bývá v tom 

okamžiku vzadu (Jeffreys, 2013).  

 

Všechny sporty využívají tyto tři svalové kontrakce: 

I. koncentrická kontrakce pro vytvoření energie čili akcelerace 

II. izometrické kontrakce pro vytvoření stability  

III. excentrické kontrakce pro zpomalení  

 

Obrázek 18 – Zpomalení z běhu upraveno podle www.nsca.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definice: 

Jako zastavení jsem hodnotil všechny okamžiky, při kterých hráč 

z běhu, akcelerace nebo obraného slidu, náhle prudce zastaví. Tyto pohyby mají 

v utkání  poměrně  vysokou  četnost,  jelikož  se  jedná  o  velmi  dynamickou  hru 

s častými změnami směru. Pro zlepšení techniky s cílem prevence proti zraněním 

je  z  mého  pohledu  tedy  velmi  podstatné  se  na  trénink  zastavení  zaměřit  během 

přípravy.  
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1.6.7 Poskoky  

Za poskoky považujeme pohyby celého těla, kdy jsou chodidla dočasně 

oddálená od podložky a tělo se dostává do letové fáze. Poskoky charakterizujeme 

menším prostorovým rozsahem a menším svalovým úsilím než skoky (Skopová, 

Zítko, 2008). 

 

Basketbalové  poskoky  jsou  oproti  teorii  vycházející  z gymnastického 

názvosloví mechanicky odlišné. Jedná se zde především o širší postoj a dále pak o 

účel, za kterým jsou vykonávané. V basketbalu se poskoky nejčastěji vykonávají 

proto, aby hráč udržoval nohy neustále v akci a připravené na nejrůznější změny 

směru. Při poskocích se totiž aplikuje princip reaktivní síly, která spočívá v tom, 

že  před  vlastní  svalovou  kontrakcí,  například  akcelerací,  je  sval  již  stažen  v tzv. 

svalovém předpětí, což umožňuje rychlejší pohybovou reakci.  

 

Definice:  

Poskok je jeden z nejčastěji používaných pohybů při hledání správného 

načasování akcelerace, slidu, nebo běhu. Často se využívá i při drobných 

posunech a rotacích na hřišti. Mezi pivoty, kteří jsou ke koši zády, je pozorujeme 

velmi často.  

 

1.6.8 Výskok 

Výskok  patří  mezi  kombinované  pohyby  (cyklicko-acyklický).  Pokud 

se bavíme o skocích, všeobecně se v první řadě musíme zastavit u odrazu, jako u 

nejdůležitější  pre-rekvizity  k úspěšnému  výskoku.  Předpokládáme-li  odraz  pod 

úhlem 0-90°, rozklad svalové síly budeme moci pozorovat do dvou směrů 

(Starzynski a Soznski, 1999): 

 

I. kolmý  k povrchu  –  primárně  generuje  vertikální impuls a sekundárně 

způsobuje deformaci povrchu 

II. působící ve směru povrchu – posun chodidla po podložce (uklouznutí 

brání třecí síla) 
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Na základě principů akce a reakce působí na lidské tělo síla stejně velká opačně 

orientovaná. Reakční síla je podobně jako síla svalová rozložena na dvě složky: 

 

I. vertikální – působí proti síle tíhové  

II. horizontální – obvykle brzdná nebo zrychlující pohyb v daném směru 

 

Tyto složky společně definují úhel vzletu.  

 

 Pokud budeme uvažovat o vertikálním výskoku, pak zde musí být 

splněna jediná podmínka, reakční síla musí být větší než síla tíhová. Čili impuls 

síly  musí  být  za  jednotku  času  vyšší  než  impuls  tíhové  síly  za  stejnou  jednotku 

času. Vertikální skok se považuje za základní test pro posouzení výbušné síly.  

 

Dělíme je dle: 

I. odrazu – jednonož, snožmo 

II. doskoku – jednonož, snožmo 

III. směru pohybu – vpřed, vzad, vlevo, vpravo  

  

Definice:  

Mezi výskoky jsem zařadil výskok z jedné i z obou nohou. Cílem této 

práce  je  totiž  kvantifikovat  počet  výskytů  daného  pohybu  za  účelem  porovnání 

motorické a pohybové úrovně mezi Elitními pivoty dané kategorie. Nejde mi tedy 

o  to,  jestli  hráč  střílí  nebo  doskakuje,  ale  spíše  o  to,  kolikrát  v utkání  vyskočí 

oproti jiným hráčům a co to napovídá o jeho hře. 

 

1.6.9 Slide 

Obranný  slide  se  využívá  z  pravidla  v obraně  a  řadíme  ho  proto  mezi 

obranné herní činnosti jednotlivce. Tento pohyb se využívá pro: 

I. krytí hráče bez míče 

II. krytí hráče s míčem 

III. krytí hráče po střelbě a stahování míčů 

IV. činnost jednotlivce při přesile útočníků 
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Krytí hráče s míčem je obranná činnost, jejímž cílem je zabránit soupeři 

v první řadě najet, dále pak vystřelit na koš, nebo přihrát směrem ke koši. Obránce 

svoji činnost zaměřuje tak, aby útočníka donutil vést míč určitým směrem.  

Technika obranného slidu vychází především z modifikovaného cvalu, 

který  má  tyto  rozdíly.  Velmi  nízký  široce  rozkročený  postoj  umožňuje  hráči 

rychleji a lépe reagovat na možné pravolevé změny směru útočníka. Obránci nohy 

takzvaně kloužou (slidují) po zemi a za pohybu se nekříží. Váha těla spočívá na 

přední polovině chodidel, nikoli však na špičkách. Jedna noha je na spojnici hráč-

koš,  druhá  vede  hráče  do  směru  vhodného  pro  danou  obranu  týmu.  (Dobrý  a 

Velenský, 1987)  

 

Definice:  

Slide  zcela  vychází  z teoretického  východiska,  a  protože  je  to  pohyb 

specifický  pro  basketbal,  který  se  v jiných  sportech  nevyskytuje,  je  jeho  popis 

jedinečný a není potřeba jej dále doplňovat. Jediný rozdíl se zde nachází ve směru 

pohybu,  jelikož  slidující  hráč  se  v utkání  většinou  pohybuje  i  v jiných  směrech. 

Teoretické určení směru pohybu vpravo a vlevo je tudíž velmi obecné, nicméně 

v tréninkové přípravě, nebo testových bateriích stále aplikované. Jak ale 

z pozorování  víme,  útočník  s míčem  půjde  do  koše  po  oblouku  nikoli  přímo,  to 

znamená, že obránce, který je zády ke koši svůj pohyb nepovede do strany nýbrž 

šikmo vzad s lehkým zakřivením trajektorie.  

 

1.6.10  Kontakt  

Zatímco je basketbal považovaný za bezkontaktní sport, ve skutečnosti 

zde  dochází  k celé  řadě  kontaktů  mezi  hráči.  Nicméně  i  to  má  svá  omezení 

vztahující  se  na  hráče  s míčem  a  bez  míče  a  na  druhy  kontaktů,  které  pravidla 

zakazují například: strčení, podražení, držení, sražení atp. Osobní faul je 

nejčastější druh nedovoleného kontaktu mezi hráči opačných týmů. Pokud dojde 

k jakémukoli ze zmíněných kontaktů, rozhodčí hlásí faul (Radu, 2015). 

 

Pro  popis  kontaktu  bude  nejlepší  popsat,  jaký  kontakt  je  zakázaný,  tedy 

pravidly omezený.  



 43 

Druhů faulů je opravdu nesčetné množství, k jejich vyjmenování by bylo 

třeba  mnoho  stránek,  což  není  předmětem  této  práce.  Nicméně  zajímavě  jsou 

strukturované na stránkách NBA, kde je ke každému faulu přiloženo i video pro 

názornost. (www.videorulebook.nba.com) 

 

Literaturu zde opřeme o daná pravidla a obecné principy kontaktu oproti 

tomu  co  už  se  považuje  za  faul.  Ty  následně  vymezíme  principem  válce  a 

principem vertikality.  

 

Princip válce je definován jako prostor uvnitř pomyslného válce obsazený 

hráčem na podlaze. Obsahuje prostor nad hráčem a je ohraničen následovně:  

I. vpředu dlaněmi rukou 

II. vzadu vnější stranou zadní časti těla 

III. z boku vnější hranou paží a nohou 

o Paže  a  ruce  mohou  být  nataženy  před  trupem,  ne  dále  než  je  postavení 

nohou, s pažemi ohnutými v loktech tak, že předloktí a ruce jsou zvednuty. 

Vzdálenost nohou je úměrná hráčově výšce.  

 

Princip vertikality se definuje tak, že během utkání má každý hráč právo 

zaujmout kterékoli místo na hřišti (válec), pokud není již obsazeno soupeřem.  

 

o Tento princip chrání místo na 

podlaze, kde hráč stojí, a vzdušný 

prostor  nad  ním,  když  vertikálně 

vyskočí uvnitř tohoto prostoru.  

o Jakmile však hráč opustí svoji 

vertikální  pozici  (válec)  a  dojde 

ke  kontaktu  se  soupeřem,  který 

již  zaujal  svoji  vertikální  pozici 

(válec), pak hráč, který opustil 

svoji  vertikální  pozici  (válec),  je 

odpovědný za kontakt.  

 

Obrázek 19 – princip válce upraveno podle www.cbf.cz  
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Kontakt se soupeřem rukou (rukama) a/nebo paží (pažemi)  

o Dotýkat se soupeře rukou (rukama) nemusí být samo o sobě 

chybou.  

o Rozhodčí  musí  posoudit,  zda  hráč,  který  způsobil  kontakt,  získal 

výhodu. Jestliže kontakt způsobený hráčem jakkoli omezí svobodu 

pohybu soupeře, pak je to chyba.  

o Nedovolené použití ruky (rukou) nebo natažené paže (paží) 

nastane,  když  obránce,  který  je  v  obranném  postavení,  má  ruku 

(ruce)  nebo  paži  (paže)  položeny  na  soupeři  a  tyto  zůstanou  v 

kontaktu  se  soupeřem  s  míčem  nebo  bez  míče  tak,  že  brání  jeho 

postupu.  

o Opakovaný  kontakt  soupeře  nebo  "rýpnutí"  do  soupeře  s  míčem 

nebo bez míče je také považován za chybu, protože to může vést k 

surové hře.  

 

Chyba útočníka s míčem je:  

o "hákování" nebo ovinutí paže nebo lokte kolem obránce k získání 

výhody.  

o "odstrčení"  k  zabránění  obránci  hrát  nebo  při  pokusu  o  zahrání 

míče nebo pokusu vytvořit si více prostoru 

I. Driblující  hráč  nesmí  použít  nataženého  předloktí  nebo ruky  k  zabránění 

soupeři zmocnit se míče.  

II. Chyba útočníka bez míče je "odstrčení", aby:  

o se uvolnil pro získání míče 

o zabránil obránci hrát míčem nebo jeho snaze získat míč 

o si pro sebe vytvořil více prostoru 

 

Definice: 

Mezi  kontakty  jsem  zařadil  veškeré  okamžiky,  kdy  námi  pozorovaný 

hráč narazil, střetl se při clonění, nebo bojoval o pozici s jiným hráčem. Vizuálně 

zde tedy docházelo ke kontaktu, který je energeticky velmi vysilující. Pro 

kondiční přípravu je pak podstatné kvantifikovat výskyt těchto okamžiků.  
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1.6.11 Odpočinek 

Odpočinek nebo také zotavení slouží k obnovení výchozího stavu 

homeostázy. Je to jedna z hlavních podmínek efektu zatížení a zvyšování 

trénovanosti  a  výkonnosti.  Zatížení  je  u  člověka  provázeno  řadou  aktuálních 

změn,  které  musí  být  kompenzovány,  např.  návrat  fyziologických  funkcí  do 

klidové úrovně, doplnění vyčerpaných energetických zdrojů, odbourání 

negativních zplodin metabolismu nebo odstranění psychické únavy (Perič, Dovalil 

a kol,. 2010). 

 

Zajímavou studii zaměřenou na SF basketbalistů v kategorii žáci 

zpracovali  Martin  Zvonař,  Jaromír  Sedláček  a  Pavel  Jankovský  z Masarykovy 

univerzity. Rozhodl jsem se ji tedy citovat ve svých teoretických východiscích.  

 

Ukázky  průběhu  SF  v čase  u  pivota  základní  pětky  je  znázorněny  na 

obrázku 20. Obrázek zároveň znázorňuje průměrnou celkovou SF zaznamenanou 

z utkání, tj. 161 tepů za minutu respektive 152 tepů za minutu. Zde je však nutné 

podotknout, že program počítá průměrnou hodnotu z kompletních záznamů, 

přičemž celková délka záznamů stažených ze sporttestrů byla 78 minut. 

Jelikož  je  hrací  doba  čtyřikrát  10  minut,  povinné  přestávky  v  utkání  tvoří  19 

minut, zbývalo tedy 19 minut na přerušení hry rozhodčími (komunikace 

rozhodčích se stolkem časoměřičů – zaznamenávání faulů, střelba trestných hodů, 

vhazování ze zámezí, střídání a oddechové časy  obou družstev). Tyto úseky hry 

byly  detailně  identifikovány  na  základě  rozboru videozáznamu,  který  mimo  jiné 

prokázal,  že  sledovaný  tým  hrál  95  %  času  osobní  obranu  na  vlastní  polovině 

hřiště. 

 

Obrázek 20 – SF pivota základní pětky upraveno podle www.fsps.muni.cz 
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Hráč na postu pivota celkově odehrál 33 minut, mimo 18 

vstřelených bodů doskočil také 12 míčů, v obraně získal 3 míče a utkání dokončil 

s kladnou validitou 23 bodů opět vypočtené dle koeficientu užitečnosti (ratingu) 

hráče v utkání. Po odečtení výše uvedených úseků (kdy neběžela časomíra) a také 

7  minut  v  poslední  čtvrtině,  kdy  již  hráč  nenastoupil  do  utkání,  byla  vypočtena 

průměrná hodnota SF pivota v utkání za 175,9 ± 5,6 tepů za minutu, což 

odpovídalo 88,8 % SFmax určené při zátěžovém testu. Jelikož se do třetí čtvrtiny 

jednalo o poměrně vyrovnané utkání, které nakonec skončilo vítězstvím domácího 

týmu (65-41), námi sledovaný pivot střídal až v poslední části hry za 

rozhodnutého stavu. 

 

Obrázek 21 – Veškeré naměřené hodnoty SF hráčů základní pětky během utkání 

upraveno podle  www.fsps.muni.cz 

 

K tomuto tématu PhDr. Eugen Laczo, Ph.D. říká, že kombinované 

sporty  jako  například  basketbal,  jsou  energeticky  specifické  tím,  že  zde  hráči 

využívají všechny energetické složky, ale v rozdílné délce a s odlišným 

charakterem odpočinku vzhledem k charakteru zatížení. 

 

Zotavné procesy neprobíhají v čase stejně, různé fyziologické a 

biochemické funkce organismu mají různou rychlost poklesu k výchozím 

hodnotám.  Zotavení  se  všeobecně  dělí  na  krátkodobé  a  dlouhodobé.  Někdy  se 
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odlišuje ještě takzvané průběžné zotavení. Při zatížení dochází ke spotřebě 

energetických  zdrojů  (CP,  ATP,  glykogenu  atp.),  organismus  se  však  snaží  tuto 

spotřebu kompenzovat jejich znovuobnovením již v průběhu zatížení. 

(Perič, Dovalil a kol,. 2010) 

 

Obrázek 19 – průběh zotavení a zotavné fáze (Perič a Dovalil, 2010) 

 

Fáze zotavení: 

 

I. Rychlou fázi charakterizuje okamžité doplnění vyčerpaných 

energetický  zdrojů  a  vyloučení  určitého  množství  negativních  látek, 

jedná se řádově o sekundy až minuty.  

II. Pomalá fáze je charakteristická tím, že na jejím konci dochází 

k úplnému  zotavení,  vyrovnávají  se  energetické  zdroje  a  odpalování 

metabolitů je dokončeno. Rychlost procesů je přibližně 10x menší než 

ve fázi rychlé. 

 

 Zatímco  při  svalové  práci  dochází  k intenzivnímu  štěpení  a  určité 

re-syntéze  energetických  zdrojů,  v době  zotavení  dominuje  re-syntéza,  což  vede 

nejen  k obnově,  ale  i  k  převýšení  výchozí  úrovně  energetických  rezerv.  Tím  se 

vytváří energeticky výhodnější výchozí podmínky k další činnosti. Rychlost 

obnovy energetických rezerv a velikost i trvání superkompenzace závisí na 

intenzitě  vyčerpávání  zdrojů,  tedy  na  intenzitě  a  době  trvání  cvičení.  V zásadě, 

čím rychlejší je při jednorázovém zatížení spotřeba energie, tím rychlejší je návrat 

k výchozímu stavu a tím časově dříve nastupuje superkompenzace (Dovalil, 

2002). 
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Obrázek 20 – zatížení ve sportovním tréninku (superkompenzace) upraveno podle 

www.bezky.net 

 

  

Definice: 

Oproti  teorii  jsem  zařazoval  odpočinek  do  všech  okamžiků  přerušení 

hry,  kdy  se  hráč  ubral  na  lavičku  a  usadil  se.  Mohl  si  tedy  odpočinout  a  nabrat 

nové  síly.  Opět  považuji  tento  čas  strávený  v odpočinku,  jako  velice  podstatný. 

Vycházíme-li nyní z teoretického východiska, uvědomíme si, jak velké je 

množství odpočinku během utkání a s ním spojená i možnost regenerace, 

především  pak  z hlediska  průběžného  a  bezprostředního  zotavení,  které  může 

dosahovat  až  90%  své  hodnoty.  Pokud  ovšem  pozorujeme  dvě  odlišná  utkání, 

musíme mít na paměti, že vývoj hry a i čas přestávek je odlišný a právě tento údaj 

nám celková data může výrazně zkreslit.  

 

1.6.12  Driblink 

Uvolňování s míčem v pohybu je herní činnost jednotlivce, jejímž cílem 

je  získat  výhodné  postavení  a  pro  další  činnost  s míčem,  tj.  pro  přihrávku  a 

střelbu. Driblink je pohyb hráče s míčem, při němž hráč míč odráží od země. Je 

ukončen v okamžiku, kdy se hráč dotkne míče oběma rukama.  

 

Tato  dovednost  umožní  hráči  vidět  celé  hřiště  a  volné  spoluhráče. 

Driblování  je  také  alternativou  pro  případ,  kdy  se  nenabízí  možnost  přihrávky. 

Může  být  také  způsobem  manévrování  pro  nalezení  lepší  pozice  pro  přihrávku 

spoluhráči.  Dále  se  driblink  využívá  pro  zahájení  rychlého  protiútoku  nebo  jako 
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varianta,  jak  se  dostat  z těžké  herní  situace  způsobené  obránci  (Krause,  a  kol. 

1991). 

Pohyb paže by měl vycházet z extenze v lokti a flexe v zápěstí spolu s 

prsty.  Prsty  a  polštářky  na  ruce  ovládají  míč,  jsou  rozloženy  na  míči  široce,  ale 

pohodlně. Hráči by si měli zachovat maximální kontakt s míčem.  

 

Podle  (Krause,  a  kol.  1991)  v basketbale  posuzujeme  několik  variant  driblinku 

závislých na herní situaci:  

 

I. Low driblink (nízký) - je první a nejjednodušší způsob, který se hráči 

učí.  Postoj  vychází  z rovnovážného  předozadního  stoje  s ohnutými 

koleny pro zlepšení rovnováhy a zvýšení pohyblivosti. Vnější ruka pak 

kryje míč. Samotný driblink probíhá na ose těla.  

 

II. Power  driblink  (silový/stlačovaný)  -  pokročilá  verze  low  driblinku, 

vychází z posuvného pohybu nohou, opět též z předozadního postoje a 

nízkého  driblinku  tak,  aby  byl  míč  chráněn  ramenem,  rukou  a  kyčlí. 

Driblink je stlačovaný pod kolena v blízkosti zadní nohy tak daleko od 

obránce,  jak  je  to  možné.  Míč  se  nachází  v  blízkosti  nebo  v  přední 

části zadního chodidla. 

 

III. Speed  driblink  (rychlý)  –  pro  rychlý,  nebo  také  vysoký  driblink,  by 

hráči měli stlačovat míč v přední části těla a dobíhat za ním tak, aby 

byl  stále  před  nimi.  Míč  může  dosahovat  úrovně  pasu.  Čím  rychlejší 

pohyb vpřed, tím dále před sebe a tím výše by měl hráč driblovat.  

 

Obrázek 21 – Speed dribble upraveno podle www.street-basketballss.blogspot.cz 
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Definice: 

Technika driblinku je individuální. Navíc vždy záleží na herní situaci, 

postavení obránce pozici na hřišti v daném okamžiku a mnoha dalších faktorech, 

které ovlivňují polohu míče, výšku driblinku i rychlost stlačování míče. 

Všeobecně  ale  vycházíme  z teoretického  východiska.  Do  driblinku  jsem  proto 

zařadil všechny okamžiky, kdy pozorujeme pohyb hráče s míčem, při němž hráč 

míč odráží od země.  

 

1.6.13  Přihrávka 

Přihrávání  patří  mezi  herní  činnosti  jednotlivce,  jejímž  cílem  je  hodit, 

podat,  kutálet  nebo  odbít  míč  tak,  aby  jej  mohl  spoluhráč  chytit.  Kritériem 

úspěšnosti přihrávky je její zpracovatelnost chytajícím spoluhráčem, jenž je 

podmíněna včasností a přesností přihrávky.  

 

Včasná přihrávka je taková, která je přihraná v okamžiku pro 

chytajícího hráče nejvýhodnějším. Přesná přihrávka je ta, do níž nemůže 

zasáhnout soupeř (Dobrý a Velenský, 1987). 

 

K základům techniky přihrávání patří: 

I. držení míče 

II. polohy a pohyby paží 

III. postoj a změny postoje při přihrávce 

o na místě 

o v chůzi  

o ve skoku 

o při různém druhu běhu 

o při obratech  

 

IV. směr přihrávky vzhledem k přihrávajícímu 

V. dráha letu míče 

VI. délka dráhy letu míče  

VII. let míče vzhledem k hřišti  
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Obrázek 22 – příhra od prsou obouruč upraveno podle www.street-

basketballss.blogspot.cz 

 

 

Zodpovědnost  za  úspěšnost  přihrávky  se  historicky  vždy  přiřazovala 

přihrávajícímu,  ale  vzhledem  ke zrychlení  hry,  změně  a  propracování  taktiky, 

obranných systémů a lepší fyzické kondici obránců, se zodpovědnost nyní dělí jak 

mezi  přihrávajícího,  tak  i  mezi  chytajícího,  který  se  musí  náležitě  uvolnit  pro 

přihrávku.  

 

Definice: 

Přihrávání se vyskytuje v mnoha sportech a jedná se o na první pohled 

rozpoznatelný pohybový vzorec, jehož důsledkem je, že míč letí od přihrávajícího 

hráče směrem k hráči chytajícímu.  

 

1.6.14  Post up moves 

Post up moves neboli hra zády ke koši v dolním postavení začíná vždy 

uvolněním  pivota  a  správnou  příhrou  od  křídla,  nebo  rozehrávače.  Tato  úvodní 

část je jedna z klíčových a bohužel v tréninku i často opomíjených. Při vytváření 

pozice  se  nejenom  jedná  o  každý  centimetr,  ale  také  je  to  souboj  těžkých  vah. 

Pivot  se  musí  perfektně  soustředit  na  přijetí  přihrávky  a  zároveň  na  svůj  postoj 

vůči koši a na pozici obránce v daný okamžik (www.basketballforcoaches.com) 

Druhy pohybů při hře v dolním postavení: 
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I. Drop step – je jeden ze základních pohybů využívaných při hře v dolním 

postavení,  dá  se  využít  na  obě  strany  a  často  mu  předchází  finta  na 

opačnou  stranu,  než  chce  hráč  pokračovat.  Pokud  hráč  volí  pohyb  do 

středu pokračuje střelou přes hlavu nebo navazuje na pohyb up and under.  

II. Power  moves  –  tento  pohyb  se  vyznačuje  z pravidla  jedno  úderovým 

silovým driblinkem a naskočením na dvě nohy, které pak umožňuje další 

modifikace.  

III. Hook shot – střela přes hlavu, nejčastěji se využívá při bočním postavení 

ze  středu.  Historicky  se  však  tato  střela  používala  i  při  pohybu  do  lajny, 

s odrazem o desku.  

IV. Up and under – se dá volně přeložit jako „zvednout a jít pod“ velmi často 

se používá po prvních dvou již zmíněných únicích a doporučuje se zařadit 

po  několika  jednoduchých  střelách  přes  hlavu.  Trik  je  v tom,  že  útočící 

hráč  se  dostane  do  dobré  střelecké  pozice  a  naznačuje  střelu,  zatímco 

vyhecovaný  obránce  skáče  na  blok,  útočník  využívá  pivotovou  nohu  a 

svou pozici upravuje tak, že se dostává do volné pozice pod košem ještě, 

než obránce stihne dopadnout na zem.  

V. Spin and drive – je pohyb, který můžeme často vidět u pivotů kteří hrají na 

vysokém postu okolo čáry trestného hodu. Pohyb často vychází 

z naznačení střely „face up“ a poté pivot dělá jeden maximálně dva údery 

směrem do lajny, následně svého obránce zakračuje dělá obrátku a 

pokračuje do dvojtaktu na druhou stranu. 

VI. Fadeaway  –  je  střela  z pole,  přičemž  pivot  naznačuje  snahu  jít  do  koše, 

následně  dělá  rychlou  obrátku  ven  přes  vzdálenější  nohu  od  obránce  a 

střílí. Mistrem této dovednosti byl Tim Duncan, nebo Dirk Nowitzki.  

 

Definice:  

Post up moves pozorujeme u hráčů v dolním postavení a vyznačují se 

bojem  o  pozici  a  následně  určitým  pohybovým  vzorcem.  Základní  pohybové 

vzorce  jsem  zmínil  výše,  ale  jejich  modifikací  je  nesčetné  množství,  protože 

dochází k celé řadě proměnných okolností během basketbalového utkání.  
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1.6.15  Střela 

Stejně jako u většiny jiných míčových her, tak i v basketbale je cílem 

vstřelit  více  košů  a  přestřílet  tak  vašeho  soupeře  s  ideálně  větší  procentuální 

úspěšností. Jedná se o konečnou fázi útočných akcí. V utkáních elitního 

seniorského basketbalu je charakteristická svou pestrostí (Velenský, 2008). 

 

Dle české literatury se střelba dělí na: 

I. střelbu z místa – jedná se o způsob odhodu míče na koš jednou rukou po 

odrazu oběma nohama a její fáze jsou  

o Postoj  

o Držení míče 

o Pohyb a odhodová fáze  

o Dokončení pohybu a fáze letu míče  

 

 Obrázek 23 – Biomechanika střelby upraveno podle www.shotur.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. střelbu  z pohybu  –  myšleno  způsob  odhodu  míče  na  koš  jednou  nebo 

oběma rukama po odrazu z jedné nohy 

 

V zámoří se spíše zaměřují na jednotlivé druhy pohybů a střelbu dělí na: 

I. Jump shot – střelba z pole – je nejčastěji používána pro střední až dlouhé 

vzdálenosti. Základní střela vychází ze stabilního nízkého postavení, 

ramena jsou nasměrována rovně ke koši. Dále dochází k plynulému 

výskoku propnutí ruky v lokti a dotažení zápěstí. Míč je vypuštěn 
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v nejvyšším  místě  celého  pohybu  a  rychlým  pohybem  zápěstím  se  míči 

dodá potřebná rotace i trajektorie.  

II. Hook shot – střela bokem/přes hlavu – Při střele přes hlavu ke koši musí 

hráč  zaujmout  nejprve  boční  postavení,  přičemž  ruka,  kterou  dribluje  je 

zároveň ruka vzdálená nejdále od koš a tatáž, která bude provádět střelu. 

Tento  druh  střely  pivoti  často  využívají,  protože  je  při  hře  jeden  na 

jednoho velmi těžké jí blokovat. 

III. Bank  shot  –  střela  o  desku  –  je  každá  střela,  která  při  své  trajektorii 

využívá desku a dá se z pravidla kombinovat se všemi zmíněnými druhy 

střel.  

IV. Free  throw  –  trestný  hod  –  je  pravidly  vymezená  střela  z čáry  trestného 

hodu, které se budeme ještě dále věnovat.  

V. Layup – donáška – je nejčastěji využívaná střela při běhu a odrazu z blízké 

vzdálenosti.  Protože  se  jedná  o  jeden.  Z nejčastěji  používaných  druhů 

zakončení má i několik modifikací: 

o Reverse  layup  –  podběh  –  k zakončení  dochází  na  druhé  straně 

koše 

o Finger roll – nemá český překlad, ale dochází k jemnému 

zakončení  pomocí  celé  dlaně  a  prstů.  Často  jej  vidíme  u  layupů, 

kde se nevyužívá deska a hráč běží středem hřiště ke koši.  

o Tear drop – česky se osvědčil název floater/plavající míč, který je 

často  využíván  menšími  hráči  při  nájezdu  do  koše  a  střele  přes 

bránící pivoty.  

VI. Slam  dunk  –  dunk  –  jedná  se  o  zakončení  míče  z vrchu.  K dosažení 

takovéhoto  zakončení  je  už  potřebná  určitá  úroveň  výskoku  a  správné 

koordinace  pohybů.  Jeho  modifikací  je  velké  množství  a  slouží  spíše 

k pobavení diváků.  

 

Definice:  

Střela je  finální činnost útoku. Při pozorování je na první pohled 

zřejmé,  kdy  se  hráč  snaží  vstřelit  koš.  V dnešní  době  při  rostoucím  počtu  střel 

z tříbodové vzdálenosti můžeme i my pozorovat rostoucí počet střel z větší 

vzdálenosti u hráčů na pozici pivota.  
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1.6.16  Doskok 

Doskok  řadíme  do  herních  činností  jednotlivce  jejímž  cílem  je  získat 

postavení mezi soupeřem a košem a zároveň získat míč pod kontrolu. K činnosti 

dochází po neúspěšné střelbě útočícího družstva, které tím přestává mít míč pod 

kontrolou, ale má stále možnost kontrolu získat. (Dobrý a Velenský, 1987)  

 

Dle herní situace doskakování dělíme na: 

I. Útočné – má tři fáze: 

o zahrnuje všechny aktivity, které předcházejí potenciálnímu 

chycení odraženého míče 

o představuje odraz výskok a chycení míče  

o doskok zpravidla na obě nohy a další navazující činnosti  

II. Obranné – se nejčastěji provádí po odrazu z obou nohou buď z místa 

nebo po několika rychlejších krocích. Hráč míč chytá do obou rukou a 

už při fázi dopadu ho prudce stahuje do polohy před ramena. Chycení 

míče a doskočení představuje završení celé obranné činnosti.  

 

Definice: 

Doskakování  je  jedna  z hlavních  činností,  kterou  pivot  vykonává  bez 

ohledu  na  to,  jestli  se  jedná  o  útok,  nebo  obranu.  Doskakování  je  též  zřejmá 

činnost, protože mu vždy předchází střela na koš, pokud je střela neúspěšná míč 

není pod kontrolou ani jednoho družstva a dochází tak na boj o pozici a následně 

o doskok.  

 

1.6.17  Odstavení  

Se  v české  literatuře  nejčastěji  uvádí  jako  krytí  útočníka  po  střelbě, 

přičemž cílem obranné činnost je zabránit soupeři v doskočení míče, který zatím 

nekontroluje ani jedno družstvo. Problém spočívá v tom, že obránce musí v první 

řadě  snížit  vzdálenost  mezi  svým  postavením  a  soupeřem.  Vlastní  odstavování 

útočníka jde provádět trojím způsobem   
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I. Obránce  naznačuje  pohyb  k  útočníkovi,  dochází  ke  kontaktu 

obráncova předloktí s trupem útočníka „box out“, následně pak 

k rychlému odskoku a obrátky do postoje čelem ke koši.  

II. Druhý  způsob  představuje  klasické  provedení  pomocí  obrátky 

vzad.  

III. Ve třetím způsobu se jedná u propojení předchozích dvou, a to 

znamená  že  dochází  jak  ke snížení  vzdálenosti  mezi  obráncem 

tak útočníkem, box outu a následně obrátky. 

 

Definice: 

S odstavením  se  setkáváme  vždy  během  nebo  po  vystřelení  míče  na 

koš. Tato herní činnost je velmi podstatná pro vytvoření lepší pozice pro doskok a 

získání  míče  pod  kontrolu.  Ve  hře  se  s ní  setkáme  nejčastěji  u  hráčů  na  pozici 

pivota.  

 

1.6.18  Clonění 

Clonění je útočná činnost jednotlivce, jejímž cílem je zaujmout vhodné 

postavení a postoj, zadržet tak pravidly dovolenými způsobem soupeře v obranné 

činnosti a narušit, případně znemožnit, splnění jeho obranného úkolu.  

 

Dle platných pravidel dělíme clonění na dovolené́ a nedovolené́: 

I. Dovolené clonění nastává́, když hráč, který cloní soupeře: 

o Byl v klidu (uvnitř svého válce), když došlo ke kontaktu.  

o Měl obě nohy na podlaze, když došlo ke kontaktu.  

II. Nedovolené clonění nastává, když hráč, který cloní soupeře:  

o Se pohyboval v okamžiku, když došlo ke kontaktu.  

o Nedodržel  dostatečnou  vzdálenost  při  clonění  mimo  zorné  pole  stojícího 

soupeře, když došlo ke kontaktu.  

o Nerespektoval  prvky  času  a  vzdálenosti  pohybujícího  se  soupeře,  když 

došlo ke kontaktu.  
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K základním  faktorům  herních  situací,  v nichž  dochází  ke  clonění,  patří: 

postavení clonícího hráče a soupeře, který má být cloněn. Podle tohoto faktoru se 

dělí clony na vnitřní (zadní), vnější (přední) a bočné.  

 

I. vnitřní – clonící hráč je mezi obráncem a košem a není v zorném poli 

cloněného obránce 

II. vnější  –  clonící  hráč  je  mezi  cloněným  obráncem  a  útočníkem,  který 

má být odcloněn 

III. bočná – clonící hráč je vedle prostoru v němž se provádí clonění  

 

V oblasti analýzy clon se konala konference MIT SLOAN, sports analytics 

conference,  na  které  pomocí  programu  SportVU  vygenerovali  algoritmus,  který 

třídí clony dle druhu řešení obráncem. 

 

Obrázek 24 – Algoritmus k řešení clon pro SportVU a výsledky 

 

I. over – horem 

II. under – spodem 

III. trap – zdvojení  

IV. switch – přebrání  

 

 

 

Tento program sice stále není úplně perfektní a dochází zde k řadě 

odchylek,  nicméně  se  na  100  clonách  prokázalo,  že  řešení  clon  je  z 49,64% 

vyřešeno horem, z necelých 9% spodem, výjimečně a to pouze v 1,72% dochází 

ke zdvojení a z 11,17% se clona mezi obránci přebírá.  

 

Definice: 

Clonění,  podobně  jako  třeba  slide,  vychází  z teoretického  východiska. 

Zde  se  totiž  setkáváme  s jevem,  který  není  v žádném  sportu  pravidly  dovolený. 

Nicméně  pro  basketbal  je  velmi  dobře  popsaný. Je  potřeba  zmínit,  že  provedení 

clony v námi pozorovaném záznamu neodpovídá učebnicovému výkladu. Chybu 

je  v tomto  případě  nutné  hledat  spíše  na  straně  clonících  hráčů,  a  proto  jsem  za 



 58 

clonu považoval všechny náznaky, které situačně a pozičně odpovídaly 

okamžikům,  kdy  by  se  clona  měla  uskutečnit.  Hlavním  vodítkem  nám  pak  bylo 

postoj pivota typický pro clonu.  

 

1.6.19 Trestný hod  

Trestný  hod  je  příležitost  daná  hráči  k  dosažení  1  bodu  nerušeným 

hodem  na  koš  z  místa  za  čarou  trestného  hodu  a  uvnitř  půlkruhu.  Množina 

trestných  hodů  je  definována  jako  všechny  trestné  hody  a/nebo  následné  držení 

míče plynoucí z trestu za jednu chybu.  

 

Dopustí-li se tohoto přestupku obránce, útočícímu družstvu jsou přiznány:  

o 1 bod, jestliže je míč hozen při trestném hodu.  

o body, jestliže je míč hozen z dvoubodového území.  

o body, jestliže je míč hozen z tříbodového území.  

 

Přiznání  bodů  proběhne  stejně,  jako  kdyby  body  vyplynuly  z  padnutí  míče  do 

koše.  

 

Pravidla pro střelbu trestných hodů: 

o Hráč se postaví za čáru trestného hodu a dovnitř půlkruhu.  

o Může použít libovolný způsob hodu tak, že míč padne do koše shora nebo 

se dotkne obroučky.  

o Odhodí  míč  během  5  vteřin  od  okamžiku,  kdy  dostal  míč  k  dispozici  od 

rozhodčích.  

o Nedotkne  se  čáry  trestného  hodu  nebo  podlahy  za  čarou  trestného  hodu, 

dokud míč nepadne do koše nebo se míč nedotkne obroučky.  

o Nebude trestný hod naznačovat (předstírat).  

 

Definice:  

Trestné hody jsem plně definoval v našich teoretických východiscích, 

provedení tohoto pohybu se nijak v utkání neliší. 
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2 Výzkumná část 

2.1 Cíle, úkoly práce a pracovní hypotézy  

2.1.1 Cíle 

Tato  práce  si  bere  za  svůj  hlavní  cíl  analyzovat  a  následně  vyčíslit 

pohybové zatížení na pozici pivota a porovnat rozdíly mezi četností pohybů hráčů 

na špičkové české a špičkové evropské úrovni.  

 

2.1.2 Úkoly práce 

I. prostudování a roztřídění dostupné literatury 

II. analýza utkání a zadávání údajů do již vytvořeného schématu 

III. vyčíslení získaných dat a rozřazení dle stavu (hrací doba, mimo hrací 

dobu) 

IV. porovnání průměru četnosti pohybů hráčů na pozici pivota  

V. kvalifikování  výsledků  a  odpovědí,  které  jsem  si  dali  jako  pracovní 

hypotézy 

2.1.3 Pracovní hypotézy  

I. Očekávám,  že  v rozboru  najdu  velmi  vyrovnané  množství  pohybů 

určitého druhu v rámci hrací doby.  

II. Očekávám  od  hráčů  Realu  Madrid  Baloncesto,  vyšší  četnost  pohybů 

vztahujících se k jejich pozici.  

III. Očekávám  od  hráčů  ČEZ  Basketball  Nymburk  větší  četnost  méně 

podstatných pohybů typu: chůze, běh.  
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2.2 Metodika práce  

2.2.1 Popis sledovaného souboru  

Za  výzkum  jsem  si  zvolil  případovou  studii  hráčů  na  pozici  pivota 

z finálových  basketbalových  utkání  mezi  Real  Madrid  x  Baloncesto  Fenerbahçe 

Doğuş 20.5.2018 a ČEZ Basketball Nymburk x BK Opava 24.5.2018. 

 

Mým hlavním sledovaným souborem byli hráči  

 

Real Madrid Baloncest  

o #3 Randolph Antony F/C 

o #5 Fernandéz Rudy G/F  

o #9 Reyes Felipe C 

o #14 Ayon Gustavo F/C 

o #22 Tavares Walter C 

o #33 Thompkins Trey PF  

o #44 Taylor Jeffery G/F 

 

ČEZ Basketball Nymburk  

o #6 Pumprla Pavel G/F 

o #13 Peterka Martin PF 

o #17 Bohačík Jaromír G/F  

o #21 Davis Alex F/C 

o #24 C. Myers Michael F/C  

o #31 Kříž Michal G/F  

o #77 Hruban Vojtěch G 

 

2.2.2 Použité metody  

Pro získání a zpracování kvantitativních dat jsem použil metodu 

vizuálního popisu a mnou vytvořenou číselnou řadu přímo korespondující 

se sekundovým záznamem v programu Microsoft Excel tak, aby každý pohyb byl 

zpětně dohledatelný. Formulář byl rozdělen do následujících sloupců: čas, 

primární  pohyb,  sekundární  pohyb  a  hráč  kterého  sleduji.  V utkání  jsem  při 
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úvodním rozskoku  našel  hráče  dané  pozice  a  v průběhu  utkání  sledoval  všechna 

návazná  střídání.  Zároveň  jsem  řádně  zapisoval  všechny  primární  i  sekundární 

pohyby. Tento proces jsem opakoval u všech čtyř pozorovaných pozic.  

 

Analýzu vnější techniky umožňují nejrůznější metody 

kinematických  analýz  (prováděných  z filmových  či  video  záznamů),  s jejichž 

pomocí  se  registrují  parametry  průběhů  pohybu  těla  a  jeho  segmentů  v podobě 

kinogramů,  grafů  schémat  číselných  charakteristik,  modelů  apod.  Tyto  metody 

nejsou  v některých  sportech,  jako  například  v basketbale,  plně  uskutečnitelné,  a 

proto se využívá hodnocení pomocí posuzovacích škál a někdy  jen pomocí 

vizuálního popisu. Výsledky těchto analýz mají zpravidla povahu kvantitativních 

znaků a nepostihují celou řadu kvalitativních jevů, které jsou pro poznání obsahu 

či forem příslušné techniky nejméně významné. Poznání a hodnocení těchto jevů 

je zatím často záležitostí subjektivního vnímání pozorovatelů a závisí především 

na úrovni jejich vědomostí a odborných zkušeností (Dovalil a kol,. 2002). 

 

Mezi pozorované primární pohyby řadíme stoj, chůzi, chůzi vzad, 

běh, akceleraci, zastavení, poskok, výskok, slide, odstavení, clonu, post a 

odpočinek.  

 

Sekundární  pohyby  obecně  charakterizujeme  jako  pohyby,  které 

hráč vykonává během utkání, ale jejich provedení nelze standardizovat (na rozdíl 

od např. běhu) vzhledem k množství okolních proměnlivých faktorů. Zároveň se 

sekundární pohyby vždy pojí s pohybem primárním (například stoj - příhra, nebo 

výskok - střela) Mezi ně jsem vybrali: driblink, příhra, střela, trestný hod, doskok 

a kontakt.  

 

2.2.3 Sběr dat  

Data  jsem  extrahoval  z videozáznamu  od  úvodního  rozskoku  až  po 

konec  utkání.  Nejvíce  mě  ovšem  v této  práci  zajímala  čistá  hrací  doba,  protože 

každé utkání může a má jiný průběh, pouze čistý čas by měl být vždy stejný.   
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Každá pozice zaplnila okolo šesti tisíc řádků. Každý řádek představuje 

jednu vteřinu, jednalo se tedy o sto minut čistého časového záznamu to se rovná 

jedné  hodině  a  čtyřiceti  minutám.  Jak  už  jsem  zmiňoval,  sledoval  jsem  čtyři 

hráčské pozice (vždy pivoty),  to znamená, že jsem během celého výzkumu 

zaznamenal 6,6 hodin čistého záznamu, přičemž rozsahem získaných dat jsem jí 

oproti své bakalářské práci rozšířil o 25%. Basketbalové utkání se hraje čtyřikrát 

deset  minut,  ale  ve  výsledku  jedna  čtvrtina  vyjde  na  zhruba  18  minut.  Jedna 

čtvrtina při pozorování a zápisu po vteřinách trvá pozorujícímu zhruba dvě a půl 

hodiny, to znamená že 10 hodin trvá přibližně dokončení jedné pozice a 40 hodin 

pak všechny čtyři pozice. U pivotů jsem se zaměřil na specifické pohyby. Z toho 

plynulo  rozšíření  sledovaných  pohybů  během  utkání  o  30%  oproti  bakalářské 

práci. Ukázku sledovaných hodnot jsem dal do přílohy této práce jako tabulku 9.  

 

2.2.4 Podmínky sběru dat a časový rozvrh 

Obecná definice primárních i sekundárních pohybů byla již výše 

podrobně  a  schématický  rozebrána,  nicméně  basketbal  není  cyklický  sport  a 

během utkání se vždy vyskytuje mnoho proměnných. Tyto proměnné tak 

ovlivňují přesnou strukturu pohybu. Abych byl schopen tyto pohyby analyzovat a 

zapsat, musel jsem je rámcově zařadit do stejných kategorií, avšak přihlížet na to, 

že zde mohou být drobné rozdíly, například v technice nebo způsobu provedení. 

Jak  tedy  říká  Dovalil,  2002  „Poznání  a  hodnocení  těchto  jevů  je  zatím  často 

záležitostí subjektivního vnímání pozorovatelů a závisí především na úrovni jejich 

vědomostí a odborných zkušeností“. Vzhledem k mé dlouholeté hráčské 

zkušenosti si dovolím tedy tvrdit, že pro charakteristiku těchto pohybů mám cit a 

dovedu  je  vhodně  a  správně  zařadit.  Zároveň jsem  tuto  metodiku  použil  při  své 

bakalářské práci a mohu říci, že i přes její časovou náročnost se osvědčila a získal 

jsem cenné informace. 
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3 Výsledky a komentáře  

Účelem této části práce je prezentovat a okomentovat naměřené 

výsledky času stráveného pohybem, či četností jednotlivých pohybů u všech čtyř 

pozic  pivotů  ve  dvou  utkáních.  Všechny  údaje  budou  znázorněné  v tabulkách, 

nebo grafech ať už sloupcovitých, nebo koláčovitých. Rozdíly jsou i v této práci 

na  první  pohled  jasně  viditelné,  a  tak  věřím,  že  opět  povedou  k zamyšlení  nad 

jejich příčinami.   

 

Tabulka 2 – kompletní zaznamenaná data za celé utkání 

 

 

 

Celé utkání 

Real Madrid Baloncesto 
 

ČEZ Basketbal Nymburk  

pohyb pivot I pivot II pohyb pivot I pivot II 

stoj 2409 s 2505 s stoj 1616 s 1577 s 

chůze 1414 s 1237 s chůze 1245 s 1391 s 

běh 238 s 302 s běh 342 s 435 s 

akcelerace 49 s 53 s akcelerace 97 s 76 s 

poskok 312 s 417 s poskok 352 s 322 s 

slide 64 s 54 s slide 101 s 60 s 

kontakt 316 x 319 x kontakt 235 x 204 x 

chůze vzad 169 s 277 s chůze vzad 240 s 356 s 

výskok 70 x 40 x výskok 79 x 63 x 

odpočinek 638 s 638 s odpočinek 1059 s 1065 s 

zastavení 49 x 43 x zastavení 42 x 33 x 

driblink 19 s 14 s driblink 20 s 20 s 

příhra 39 x 40 x příhra 39 x 40 x 

post 70 s 103 s post 42 s 18 s 

střela 8 x 12 x střela 24 x 10 x 

doskok 8 x 8 x doskok 8 x 4 x 

clona 65 s 31 s clona 46 s 33 s 

trestný hod 4 x 8 x trestný hod 6 x 8 x 

odstavení 169 s 121 s odstavení 68 s 98 s 
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První tabulka viz. výše zobrazuje veškeré naměřené hodnoty 

z obou  dvou  částí  utkání,  herní  i  přerušení.  Stejně  jako  ve  své  bakalářské  práci 

považuji i v této práci za velmi důležité rozdělit utkání na hrací část a přerušení. 

Přičemž v této práci se chci zabývat především herní částí. Data z herní části jsou 

ve druhé tabulce s názvem hrací doba viz níže.  

 

Tabulka 3 – Kompletní data z herní části utkání včetně průměru na hráče 

 

 

 

 

 

Hrací doba 

Real Madrid Baloncesto ČEZ Basketbal Nymburk 

pohyb pivot I pivot II 

průměr 

 Real Madrid pohyb pivot I pivot II 

průměr 

Nymburk 

stoj 564 s 714 s 639 s stoj 560 s 574 s 567 s 

chůze 367 s 247 s 307 s chůze 381 s 391 s 386 s 

běh 230 s 260 s 245 s běh 334 s 421 s 377,5 s 

akcelerace 49 s 46 s 47,5 s akcelerace 95 s 71 s 83 s 

poskok 289 s 367 s 328 s poskok 333 s 308 s 320,5 s 

slide 64 s 54 s 59 s slide 101 s 60 s 80,5 s 

kontakt 305 s 281 s 293 s kontakt 221 s 190 s 205,5 s 

chůze vzad 166 s 252 s 209 s chůze vzad 163 s 281 s 222 s 

výskok 66 x 33 x 49,5 x výskok 79 x 60 x 69,5 x 

odpočinek 0 s 0 s 0 s odpočinek 0 s 0 s 0 s 

zastavení 44 x 40 x 42 x zastavení 41 x 40 x 40,5 x 

driblink 19 s 14 s 16,5 s driblink 20 s 20 s 20 s 

příhra 39 x 40 x 39,5 x příhra 39 x 39 x 39 x 

post 70 s 92 s 81 s post 41 s 16 s 28,5 s 

střela 8 x 12 x 10 x střela 24 x 10 x 17 x 

doskok 8 x 8 x 8 x doskok 8 x 4 x 6 x 

clona 51 s 30 s 40,5 s clona 43 s 33 s 38 s 

trestný hod 0 x 0 x 0 x trestný hod 0 x 0 x 0 x 

odstavení 164 s 109 s 136,5 s odstavení 67 s 90 s 78,5 s 
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Za nejpodstatnější graf a hlavní výsledek této práce považuji 

sloupcovitý graf 1, který reprezentuje průměr naměřených hodnot a srovnává oba 

celky v jejich hrací době. Přičemž Real Madrid Baloncesto je označený modře a 

ČEZ Basketbal Nymburk červeně.  

 

Po získání dat a při jejich následném zanesení do tabulky bych si 

na první pohled pomohl citací, že nejvíce ceněné jsou získané zkušenosti hráčů v 

průběhu hráčské kariéry a následné změny struktury herního výkonu. Herní výkon 

žákovských kategorií je charakteristický snahou o co nejčastější kontakt s míčem. 

Všichni  hráči  jsou  tak  v  neustálém  pohybu.  S  přibývajícími  zkušenostmi  se 

naopak mění pohyb hráčů po hřišti a objevuje se více kolektivní pojetí hry (Hůlka, 

Tomajko, 2006).  

 

Graf  1  –  Srovnání  průměru  četnosti  pohybů  v hrací  době  mezi  Realem  Madrid 

Baloncesto a ČEZ Basketbal Nymburk  
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Tabulku srovnání průměru pivotů z které vychází graf 1 jsem v této 

části práce ještě doplnil o procentuální rozdíl, který jsem podmíněně 

naformátovali a to pro lepší orientaci a pochopení míry rozdílů mezi oběma celky. 

Hodnoty  jsou  pak  buď  kladné  (modré),  nebo  záporné  (červené)  odstupňované 

odstínem  barvy  ve  vztahu  k výchozí  hodnotě  průměru  Realu  Madrid.  Například 

tak činnosti, které jsou sytě červené jsou u Nymburku o mnoho četnější, na rozdíl 

od hodnot, sytě modrých, které vykonávají s větší četností hráči Realu Madrid.  

 

Tabulka 5 -  Srovnání průměrů pivotů obou týmů včetně procentuálního rozdílu 

Srovnání průměrů pivotů obou týmů včetně procentuálním rozdílem 

pohyb průměr Real Madrid průměr Nymburk procentuální rozdíl  
stoj 639 567 -11% 

chůze 307 386 26% 

běh 245 377,5 54% 

akcelerace 47,5 83 75% 

poskok 328 320,5 -2% 

slide 59 80,5 36% 

kontakt 293 205,5 -30% 

chůze vzad 209 222 6% 

výskok 49,5 69,5 40% 

odpočinek 0 0 0% 

zastavení 42 40,5 -4% 

driblink 16,5 20 21% 

příhra 39,5 39 -1% 

post 81 28,5 -65% 

střela 10 17 70% 

doskok 8 6 -25% 

clona 40,5 38 -6% 

trestný hod 0 0 0% 

odstavení 136,5 78,5 -42% 
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3.1 Stoj 

Graf 2 - Vyobrazení doby, po kterou pivoti stoji 

 

 

Možná pro někoho na první pohled překvapivý ukazatel, většina 

trenérů by snad čekala vyšší aktivitu mezi pivoty Realu a z toho vyplývající nižší 

hodnotu  času,  po  které  hráč  v hrací  době  pouze  stojí.  Opak  je  pravdou,  přičemž 

s dalšími rozbory nadcházejících pohybů se nám obrázek teprve dokreslí. 

 

V číslech: Hráči reálu prostojí 10 minut a 39 vteřin z celé hrací doby 

což je o 25% více jak hráči Nymburku kteří prostojí 9 minut a 27 vteřin. Rozdíl 

tak tvoří víc jak minutu přesněji se jedná o 11%.  

 

Tento ukazatel má několik faktorů: 

o V první řadě se bezesporu jedná o zkušenosti hráčů. Čím zkušenější hráč, 

tím spíše si počká na vhodnou příležitost, kdy se rozhodne učinit konkrétní 

pohyb. Vyspělý elitní basketbal je charakteristický svým START – STOP 

pohybem. Hráč je buď aktivní anebo taktizuje a sbírá síly. 

o Druhý mnou pozorovaný faktor vychází se systémů daných týmů, 

přičemž, Real Madrid často zahajuje rozběh clonou na perimetru a nikoli 

výběhem ze základní čáry a následné clony, jak se učí u nás a jak můžeme 

vidět u hráčů Nymburku.  
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3.2 Chůze 

Graf 3 – Vyobrazení doby, po kterou pivoti chodí 

 

V číslech  chůze  zabere  v utkání  hráčům  Realu  Madrid  zhruba  5 

minut  a  7  vteřin  to  tvoří  14.25%  z celkové  hrací  doby.  Hráči  Nymburku  pak 

prochodí  6  minut  a  26  vteřin  to  se  rovná  15,65%.  Při  porovnání  je  zajímavé 

pozorovat rozdíl, kde hráči Nymburku dosahují hodnot chůze o více jak čtvrtinu 

vyšší, což jen poukazuje na velké množství výplňového pohybu, resp. neušetřené 

energie a menší množství efektivních pohybů. 

 

Tento pohyb je pro pivoty naprosto typický a nutně neznamená, že 

jsou líní, vychází to z charakteru jejich pozice a systému dnešního basketbalu.  

o Po  zakončení,  při  standardní  osobní  obraně  (nemluvíme  o  výjimečných 

pressových  obranách)  se  pivoti  volným  tempem  přesouvají  na  druhou 

stranu. Velmi často pár vteřin běží, poté ale zvolní a jdou, nakonec se otáčí 

a jdou vzad, tak aby viděli hřiště a pokračují až do zastavení.  

o Druhou nejčastější formu chůze v utkání pozorujeme při hledání volného 

prostoru ve vymezeném území, kdy hráč upravuje svou pozici v závislosti 

na posunech míče a připravuje se na příležitost pro běh, resp. zakončení.  

o Třetí formou jsou rotace v obraně. Pivoti svými rozměry zaberou ve 

vymezeném  území  mnoho  prostoru,  a  tudíž  při rotacích  v obraně  nemusí 

urazit  tak  velkou  vzdálenost  k navazujícímu  útočníkovi  jako  například 

křídla.  Z pravidla  se  v obraně  nedostávají  z oblasti  okolo  koše,  kde  jsou 
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buď hráčem na silné straně, nebo posledním slabostranným hráčem, a tak 

čekají na nájezd a zdvojení, nebo rotují k volnému útočícímu pivotovi.  

3.3 Chůze vzad  

Graf 4 – Vyobrazení doby, po kterou pivoti jdou vzad  

 

 

Podobně  jako  chůze  vpřed  tak  i  chůze  vzad  dosahuje  u  hráčů 

Nymburku vyšších hodnot, rozdíl zde ovšem není takový, jedná se o pouhých 6%. 

Z pozorování vyplynulo, že hráči využívají chůzi vzad při těchto okolnostech: 

 

o Při  přesunu  do  útoku  po  přechodu  půlky  pivoti  často  vykonávají  obrat  a 

několik dalších metrů jdou vzad, často k čáře tříbodového hodu, kde svůj 

pohyb zastaví a čekají na rozehrávače, kterému staví clonu a zahajují akci.  

o Druhou variantou je podobný postup začínající po přechodu čáry 

tříbodového hodu, kdy chůzí vzad pokračují na písmena, nebo až 

k základní čáře. Zde záleží na systémovém nastavení v rámci týmu. 

o Chůzi vzad jsem také velmi často pozoroval při osobní obraně, a zvláště 

během  průběhu  spodních  clon.  Hráč  je  totiž  nucený  nejen  jít  se  svým 

útočníkem, ale zároveň sledovat, co se děje na druhé straně a na perimetru.  

o Při  clonách  na  45°  pak  hráč  přebírá  směrem  dolů  rolujícího  hráče,  a  při 

jeho nabírání také využívá chůzi vzad.  

 

 

průměr Real Madrid průměr Nymburk

chůze vzad 209 222

0

50

100

150

200

250

ča
s

(s
)

chůzevzad



 70 

3.4 Běh  

Graf 5 – Vyobrazení doby, po kterou pivoti běží 

 

 

 U běhu se v datech dostáváme k podstatným rozdílům a zde je již 

opravdu k zamyšlení, jaký je důvod pro to, že hráči jednoho týmu dělají o celých 

54%  určitého  pohybu  během  hrací  doby  více,  než  jiní.  Mezitím.  co  hráči  Realu 

naběhají za utkání o něco více než 4 minuty, hráči Nymburku naběhají bez mála 

6,5  minuty!  V čistém  hracím  čase  se  bavíme  o  rozdílu  mez  10%  a  16,25%. 

Představa,  že  máte  na  hřišti  hráče,  který  6%  času  dělá  něco,  co  je  pro  družstvo 

teoreticky nepřínosné, je z mého pohledu neuvěřitelně neefektivní.  

 

 Běh se využívá při:  

o Rychlejších  přesunech,  kdy  už  chůze  nestačí.  Z pohledu  pozorovatele, 

mělo ovšem překvapivě rychlejší spád utkání Realu Madrid s Fenerbahce 

Istanbul.  

o Dále jsem pozoroval časté využívání běhu, v okamžicích, kdy hráč 

přebíral driblujícího hráče po cloně, který často okamžitě najížděl do koše 

a pivotovi nestačilo k jeho ubránění využívat slide.   

o Jedním  z dalších  hlavních  příčin  běhu  je  pak  návrat  do  obrany,  kdy  se 

útočníci snaží zahájit rychlý protiútok a pivoti tak musí spěchat, aby pod 

košem  vytvořili  minimálně  optickou  překážku  a  zabránili  tak  rychlému 

přechodu a jednoduchému koši. 
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3.5 Akcelerace  

Graf 6 – Vyobrazení doby, po kterou pivoti akcelerují 

 

 Ve své bakalářské práci jsem uváděl, následující:  

„Kdy  tedy  pivoti  nejčastěji  akcelerují?  Nejčastěji  můžeme  vidět  akceleraci  před 

clonou, čili pivot svůj pohyb začne opět z oblasti pod koše a směřuje jej směrem 

na perimetr, zde postupně zpomalí a postaví clonu. Celá tato činnost trvá přibližně 

tři vteřiny.“  

 

 Jak  se  ale  dozvíme  později,  pivoti  obou  celků  udělali  plus  mínus 

stejné množství clon, a proto si tedy musíme položit otázku, proč hráči Nymburku 

akcelerují o 75% častěji. Při přezkoumání jsem došel k následujícím závěrům: 

o Herní  systém  Realu  Madrid  vychází  z první  clony  jakožto  první  činnosti 

po přechodů půlky, tudíž pivot ani nemusí doběhnout na základní čáru a 

z té následně akcelerovat na perimetr s cílem tvořit clonu. 

o V Nymburku využívají akceleraci daleko častěji při návratu do obrany. 

o A zároveň hráči využívají akceleraci i ve všech okamžicích, kdy se 

zapomenou v obraně a rotují k volnému útočníkovi.  

 

Vzhledem k tomu, že se sprint a akcelerace teoreticky i energeticky 

velmi  podobají, můžeme  naměřené  hodnoty  částečně  zobecnit.  Hráči  Realu  byli 

v akceleraci  za  celou  herní  část  průměrně  47,5  vteřiny,  což  je  o  něco  více  než 

rekord na 400 m, přičemž v Nymburku hodnota dosáhla 1 minutu a 23 vteřin. Pro 

představu, za tuto dobu sprinter uběhne trať dlouhou 600 až 650m. 
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3.6 Zastavení  

Graf 7 – Vyobrazení počtu zastavení 

 

 

 Zastavení se mezi hráči objevuje v různě velkých četnostech, 

nicméně  pivotům  se  v basketbale  spíše  vyhýbá,  nejčastěji  hráči  na  této  pozici 

zastavují při následujících situacích: 

o V případě akcelerace do clony, kdy hráč vybíhá ze spodního postavení na 

perimetr. 

o Během dobírání hráče v obraně především pak na perimetru. 

o V okamžiku, kdy je vystřeleno a hráč doběhne k útočníkovi/obránci, 

kterého odstavuje. 

o V okamžiku, kdy hráč, který měl míč a byl v pohybu přihraje.  

 

Pro tréninkovou přípravu je tak nejzajímavější sledovat jaké 

pohyby  navazují  právě  na  zastavení.  Na  základě  získaných  dat  víme,  že  se 

nejčastěji objevují tyto kombinace: 

o Zastavení – stoj  

o Zastavení – stoj – kontakt  

o Zastavení – stoj – clona  

o Zastavení – výskok  

o Zastavení – slide  

o Zastavení – střela  

o Zastavení – příhra  
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3.7 Poskoky  

Graf 8 – Vyobrazení doby, po kterou pivoti dělají poskoky 

  

V tomto pohybu bych rád navázal na svou bakalářskou práci, kde 

jsem  zmiňoval  že,  pokud  pozorujeme  naměřené  výsledky  dojdeme  k závěru,  že 

poskoky  se  nejvíce  vyskytují  v herní  části.  Důvodem  je  potřeba  hráčů  aktivně 

reagovat na dynamický vývoj hry, změnu těžiště hry zapříčiněnou posunem míče 

a změnou postoje útočníků v útoku a potřebou míč doskakovat po střelbě.  

 

Ve vztahu k pivotům bych rád doplnil, že pivoti využívají poskok 

téměř  nejvíce  ze  všech  pohybů  umožňujících  posun  po  hřišti  bez  ohledu  na  to, 

jestli  se  bavíme  o  domácím,  nebo  zahraničním  utkání.  Výsledky  jsou  zde  velmi 

podobné.  Z čísel  vychází,  že  téměř  pět  a  půl  minuty  z čisté  hrací  doby  utkání 

připadá na poskok to se pohybuje okolo 12 %.  

 

Zároveň bych zde chtěl vyvrátit své předchozí tvrzení z bakalářské 

práce, které nyní působí spíše jako domněnka, která podlehla efektu referenčního 

bodu, kterou nám tvořili rozehrávači a křídla. Tvrdil jsem že:   

„V českých podmínkách je jen velice málo dynamických pivotů, což tyto 

výsledky jen potvrzují“. Pravda je, že stejných hodnot dosahují i hráči v zahraničí 

bez velkých rozdílů i přes objektivně vyšší herní úroveň.  
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3.8 Výskok 

Graf 9 – Vyobrazení počtu výskoků 

 

  

U výskoků vidíme opět zajímavý rozdíl, který ukazuje až o 40% větší 

četnost výskoků u hráčů Nymburku oproti hráčům Realu Madrid.  

 

Pivoti, ale i všichni ostatní hráči využívají výskok především při dvou činnostech, 

a to střelách a doskocích.  

o Pokud  tedy  mluvíme  o  střelách,  zde  dosahuje  vyšších  hodnot  Nymburk 

v poměru 10:17. S tím se pojí i o 7 výskoků více.  

o Druhým  důvodem  pro  doskoky  je  pak  úspěšnost  střel,  nebo  spíše  jejich 

neúspěšnost  nutící  hráče  doskakovat.  Při  analýze  statistik  utkání  jsem 

došel k následujícím výsledkům: 

o Opava: 2PTS - 52,0% (18/34), 3PTS - 25% (9/36) 

o Nymburk: 2PTS - 70% (35/50), 3PTS – 37,5% (9/24) 

§ Průměr: 2PTS 43,5%, 3PTS – 31,25% (73:114) 

o Istanbul: 2PTS – 50% (16/32), 3PTS – 42,9% (9/21) 

o Madrid: 2PTS – 53,8% (21/39), 3PTS – 35% (7/20)   

§ Průměr 2PTS – 51,9%, 3PTS – 38,95% (skóre 85:80) 

 

Překvapivým  zjištěním  tedy  je,  že  i  přes  více  vstřelených  bodů 

v české soutěži je procento úspěšnosti výrazně menší za stejnou jednotku času. To 

nutí pivoty domácí soutěže vyskakovat potažmo doskakovat výrazně častěji.  
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3.9 Slide  

Graf 10 – Vyobrazení doby, po kterou pivoti slidují 

 

 

 Slide je nejčastější obrana driblujícího hráče. Zpravidla končí buď 

ztrátou  a  akcelerací,  nebo  příhrou/střelou  a  zastavením/během/výskokem.  Pro 

přípravu tréninku bychom se měli zaměřit na možnou návaznost těchto pohybů a 

promítnout je do tréninkové přípravy.  

 

Obrannému slidu je v našich podmínkách přikládána poměrně 

velká  váha,  nicméně  v zahraničí  představuje  pouze  2,5%  a  v Čechách  3,35%  z 

utkání. Ve srovnání pak Pivoti Nymburku brání ve slidu o 36% víc.  

 

Na základě pozorování jsem došel k závěru, že hráči Realu se více 

drží  svých  rolí  a  snaží  se  jen  ve  výjimečných  případech  protihráče  po  cloně 

přebírat. Nad tímto systémem jsem se zamyslel a přijde mi velmi logické, snažit 

se cíleně pracovat na tom, aby mě soupeř nedonutil přebírat hráče na jiné pozici a 

umožnit mu tak hrát velký na malého a naopak. Zároveň když už k přebrání došlo, 

rychlost  nájezdu  hráčů  Fenerbahce  byla  natolik  vysoká,  že  pivoti  ve  slidu  po 

prvním  kroku  přecházeli  do  akcelerace.  Pivoti  Nymburku  jsou  v tomto  ohledu 

mnohem  univerzálnější  a  nebojí  se  přebrat  křídlo,  nebo  dokonce  rozehrávače  a 

velmi často se stává, že ho v nájezdu ubrání a donutí k příhře bez potřeby běhu, 

nebo akcelerace.  
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3.10 Kontakt  

Graf 11 – Vyobrazení doby, po kterou jsou pivoti v kontaktu 

 

 Pokud jsem v teoretických východiscích mluvil o specifických 

činnostech pivotů, pak kontakty rozhodně patří do této kategorie. V číslech: pivoti 

Realu jsou během utkání v kontaktu bezmála pět minut, což je skoro stejná doba, 

jako  za  celé  utkání  nachodí  a  tvoří  to  12,5%.  Oproti  tomu  hráči  Nymburku  byli 

v kontaktu o 30% méně, 3 minuty a 26 vteřin.  

 

 Kdo  si  někdy  vyzkoušel  činnost  pivotů  a  dokáže  si  představit 

energetickou náročnost boje o pozici na low-post, boje o pozici při doskakování, 

nárazů při clonách atp., určitě by mohl přirovnat tento výkon k úpolovým 

sportům.  

 

Otázka tedy zní, proč je mezi pozorovanými družstvy takový 

rozdíl?  Při  pozorování  jsem  byl  fascinovaný  pílí,  razancí  a  energií,  s jakou  si 

pivoti  Realu  vytvářejí  pozici  v útoku,  kolik  času  tam  ochotně  tráví  a  nechají  se 

masírovat  i  přes  to,  že  jim  spoluhráči  nepřihrají  několik  útoků  za  sebou.  Český 

basketbal se v tomto ohledu vyznačuje určitou pohodlností a po několika 

neúspěšných pokusech rezignací na tuto činnost.  

 

Dalším  hlediskem  je  pak  poctivá  činnost  při  doskocích  potažmo 

odstaveních, ve kterých dochází k velkému množství kontaktů. Nicméně 

k analýze těchto pohybů se dostanu v nadcházejících stránkách.  
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3.11 Odpočinek 

 

Odpočinek nepatří mezi pohyby, které jsou pro tuto práci 

podstatné, protože porovnáváme dvě odlišná utkání, které mají rozdílné přestávky, 

timeouty, trestné hody a další různá přerušení.  Tyto data nám následně výsledky 

velmi zkreslují a nedá se na jejich základě stavět žádná teorie.  

 

 I z toho důvodu jsem se této kapitole více věnoval ve svých 

teoretických východiscích a raději předložil reálnou analýzu zátěže během utkání.  

 

3.12 Driblink 

Graf 12 – Vyobrazení doby, po kterou hráči driblují  

 

 

Driblink  je  pivoty  velmi  málo  využívaný  pohyb  zahrnující  méně 

jak  1%  utkání.  V mé  bakalářské  práci  dosahovali  pivoti  už  tak  minimálního 

driblinku 31s za utkání. To poukazuje na vývoj basketbalu a stále větší 

specializaci v rámci dané pozice. Pro pivoty to do budoucna znamená spíše méně 

driblinku v utkání, v pozorovaných datech pak v zahraničí dokonce o 21% méně.  

 

 Otázkou je samozřejmě na kolik se do budoucna bude chtít 

z evropského  basketbalu  udělat  divácky  atraktivní  show,  což  by  mohlo  přinést 

právě do tohoto spojení pivot-driblink mnohé změny.  
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3.13 Přihrávka 

Graf 13 – Vyobrazení počtu příher 

 

 

 Z analyzovaných dat nám vychází velmi podobné výsledky u obou 

porovnávaných celků, 40 přihrávek za utkání není vůbec málo. V návaznosti na to 

je třeba říci, že pivoti přihrávky málokdy zkazí. Na druhou stranu také málokdy 

vytvářejí finální přihrávku, tudíž jsou jejich přihrávky spíše systémového 

charakteru, přenosu těžiště hry, nebo natažení a shozu.  

 

Nejčastější typy přihrávek pivotů jsou: 

o hand-off na perimetru po cloně 

o výhoz na silnou stranu na 45° 

o výhoz na spaceujícího hráče na slabé straně na 45° 

o high low s druhým pivotem spaceujícím okolo čáry trestného hodu  

o shoz na sbíhajícího hráče  
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3.14 Post 

Graf 14 – Vyobrazení doby, po kterou pivoti postují  

 

Post-up  moves,  jsou  pohyby  velmi  specifické  pro  pozici  pivota.  

V Evropském  basketbalu  totiž  není  zvykem,  že  by  křídlo  dostalo  přihrávku  na 

písmena a hrálo zády ke koši. Toto je například v zámořské NBA naprosto běžné 

a můžeme to vidět u hráčů typu Carmelo Anthony, nebo Lebron James.  

 

 V nasbíraných datech můžeme na první pohled vidět velké rozdíly, 

které mě trochu zklamaly, ale zároveň z nich nejsem překvapený. Post up moves 

se totiž velmi úzce pojí i s kontakty a těch jak již bylo výše zmíněno bylo výrazně 

více  na  straně  Realu  Madrid.  Výsledkem  je,  že  pivoti  Nymburku  hrají  ke  koši 

zády o 65% méně než hráči Realu Madrid.  

 

 Pokud  bychom  vycházeli  z předpokladu,  že  hráč  bojuje  o  pozici 

zhruba  tři  vteřiny  pak  průměrný  pivot  Realu  bojoval  o  pozici  27x  za  utkání  na 

rozdíl od průměrného hráče Nymburku, který o ní bojoval pouze 10x.  

 

 V tomto pozorovaném utkání měli hráči Nymburku výjimečně 

dobrou  střelbu  z pod  koše,  což  nám  výsledky  do  jisté  míry  zkresluje.  Pokud 

bychom uvažovali o standardní průměrné střelbě z pod koše, došli bychom 

k závěru, že pravděpodobnost na úspěšné zakončení z low post se u pivotů 

Nymburku smrskává na zhruba 30% ze všech pokusů, což může tvořit maximálně 

9 bodů.  
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3.15 Střela 

Graf 15 – Vyobrazení počtu střel 

 

 

 V návaznosti na předchozí graf musíme konstatovat, že hráči 

Nymburku jsou v tomto ohledu mnohem univerzálnější a střílí zpravidla i z větší 

vzdálenosti, příležitostně i za 3 body.  

 

V počtu střel tak měli o 70% více pokusů, než hráči Realu 

s poměrně velkou procentuální úspěšností. Další příčinou jejich úspěchu bylo, že 

hráči/obránci Opavy, a zvláště pak pivoti, jsou vzrůstem velmi malí. Tento faktor 

také poukazuje na vysoký počet bodů, kterým utkání skončilo. Na obranu hráčů 

Realu je potřeba říci, že Finále Eruoligy je mnohem vyrovnanější, než to české a 

velmi pochybuji, zdali by mohl být výsledek tak markantní.  

 

 Při pozorovaném utkání musím konstatovat, že v Eurolize se 

míčem  velmi  „šetří“  nikdo  si  nedovolí  přihrát  do  nejisté  pozice  anebo  vystřelit 

riskantní  střelu.  Na  rozdíl  od  pozorovaného  utkání  z domácí  scény,  kde  jsme 

viděli  několik  přihrávek  přes  celé  hřiště,  které  skončily  v autu,  nebo  střel,  které 

nedoletěly ke koši.  
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3.16 Doskok 

Graf 16 – Vyobrazení počtu doskoků  

 

 

 Doskok je jednou z hlavních činností a povinností, kterou se pivot 

zabývá v okamžiku střely na koš. Průměr na pivota ve sledovaných utkáních je 8 

doskoků  u  hráčů  Realu  a  6  u  hráčů  Nymburku.  Nejsou  to  tedy  žádná  převratná 

čísla, ale v Realu dosáhli ve finále průměrné hodnoty o 25% vyšší než v tuzemské 

soutěži  

 

 Doskok jsem počítal pouze v okamžiku, kdy měl hráč míč plně pod 

svou kontrolou. Pravděpodobnost vyššího množství doskoků je ze získaných dat 

na straně Realu, protože častěji odstavují a jsou v kontaktu se svým hráčem. To 

nám tedy potvrdily i naměřené výsledky.  

 

 V tréninku v našich podmínkách by se mělo velmi dbát na 

doskakování,  jeho  správnou  metodiku  a  posloupnost,  kterou  jsem  popsal  i  ve 

svých teoretických východiscích. Každý trenér si velmi cení hráčů, kteří nejenom 

že mají obranné doskoky, ale přidají i několik útočných.  
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3.17 Odstavení  

Graf 17 – Vyobrazení doby, po kterou pivoti odstavují  

 

  

 Z naměřených dat je jasné, že hráči Realu ve všech hlavních 

pozorovaných  činnostech  specifických  pro  pivota,  přejíždějí  hráče  Nymburku. 

V tomto případě se doskakování věnovali o 42% více! 

 

 V jednotkách času pak hráči Realu strávili odstavováním průměrně 

2  minuty  a  16  vteřin  což  činí  více  jak  5,5%  z utkání  oproti  hráčům  Nymburka, 

kteří odstavovali své hráče téměř o polovinu méně pouhou minutu a 19 vteřin to 

tvoří zhruba 3,3% utkání.  

 

 Paradoxem je, že střelba Opavy za tři body byla výrazně horší než 

střela Istanbulu, a tudíž by pozorovatel spíše očekával potřebu odstavovat více u 

hráčů Nymburku.  

 

 Stejně  jako  u  předchozích  specifických  činnostech  pro  pivoty  si  i 

zde  pokládám  otázku  jak  je  možné,  že  zde  dochází  k takovým  rozdílům?  Při 

přezkoumání  jsem  došel  k závěru,  že  ve  finálovém  utkání  NBL  byla  Opava 

výrazně slabší soupeř na pozici pivota a mnoho střel nebylo následováno hráči na 

doskoku. 
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3.18 Clonění  

Graf 18 – Vyobrazení počtu clon 

 

 

 Z mé bakalářské práce vyšlo najevo, že pivoti v utkání vytvářejí až 

97% všech clon přičemž jedna clona zabere průměrně 1,2 vteřiny a z velké části je 

spojována s kontaktem.  

 

 V těchto  pozorovaných  utkání  clonili  hráči  okolo  40  vteřin,  to  se 

rovná 1% z celkové hrací doby.  

 

Velký  rozdíl  jsme  pozorovali  během  doby  přerušení,  kdy  průměr 

pivotů  Realu  dosahuje  hodnoty  7,5s  oproti  pivotům  Nymburku  pouhých  1,5s. 

Pokud bychom tyto hodnoty připočetli ke všem naměřeným hodnotám dostáváme 

se na rozdíl 17%, které nejsou zanedbatelné.  

 

 Při  zpětném  pozorování  jsem  zjistil,  že  zatímco,  se  při  výhozu 

z boku  rozehrávač  v Eurolize  musel  občas  uvolnit  přes  clonu  pivota  ve finále 

NBL byl tlak na rozehrávače výrazně menší. Proto v případě nutnosti rozehrávač 

využil ke cloně křídlo, resp. překřížení s ním.  
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3.19 Trestný hod  

Graf 19 – Vyobrazení počtu trestných hodů 

 

  

 Pivoti v těchto utkáních dosáhli velmi podobných, řekl bych 

průměrných hodnot, přičemž Nymburk dosáhl o 17% lepších hodnot, 

zapříčiněných především kvalitou protihráčů na pozici pivota, kteří fyzicky 

nestačili a tudíž i častěji faulovali.  

 

Nicméně tato práce si nebere za svůj hlavní úkol analyzovat 

množství trestných hodů, nebo jejich úspěšnost, protože věřím, že toto je kapitola 

sama pro sebe.  
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4 Diskuse 

V mých  očekáváních  rozhodně  nebylo,  že  by  jakýkoli  Český  tým, 

natož ten nejlepší, dosahoval hodnot charakterizující vysokou herní a technickou 

vyspělost týmů v zahraničí.  

 

Abych  porovnával  porovnatelné  zaměřil  jsem  se  během  komparace 

pouze na hrací dobu, jen ve výjimečných případech jako jsou trestné hody jsem 

udělal  výjimku.  Výsledná  data  jsem  prezentoval  v grafech  a  každý  jednotlivý 

pohyb podrobil hlubší analýze v kapitole 3. Zde jsem došel dle očekávání 

k výsledkům, kterým se budu následně věnovat při rekapitulaci hypotéz.  

 

 Na základě první hypotézy jsem očekával vyrovnané množství pohybů 

určitého  druhu  v rámci  hrací  doby.  Tato  data  se  mi  opravdu  podařilo  nasbírat 

pouze  s minimálním  procentuálním  rozdílem.  Mezi  pohyby  s  víceméně  shodnou 

dobou  činnosti,  nebo  počtem  opakování  patří  poskok  (2%),  chůze  vzad  (6%), 

zastavení  (4%),  příhra  (1%)  a  clona  (6%).  Přičemž  procento  v závorce  uvádí 

rozdíl mezi pozorovanými týmy.  

 

Dále  jsem  předpokládal,  že  budu  pozorovat  u  pivotů  Realu  Madrid, 

vyšší  četnost  pohybů  vztahujících  se  k jejich  pozici.  Na  základě  teoretických 

východisek a zvláště pak kapitoly týkající se role pivota v týmu charakterizujeme 

specifické  pohyby  jako:  post,  doskok,  clona,  odstavení  a  kontakt.  V četnosti 

těchto  pohybech  dosahovali  vyšších  hodnot  hráči  Realu  nad  hráči  Nymburku 

vyjma clony, kde byly výsledky srovnatelné:  

o Post 65%  

o Doskok 25% 

o Odstavení 42% 

o Kontakt 30%  

o Clona 6%  

 

Na  druhou  stranu  jsem  při  svých  hypotézách  vycházel  z úvahy,  že 

tento čas, po který se pivoti Nymburku nevěnují pro ně specifickým pohybům, se 

nemůže  ztratit  a  očekával  jsem  tedy  vyšší  hodnoty,  pro  výplňové  pohyby  typu: 
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chůze, chůze vzad, běh, poskok, akcelerace. Po porovnání jsem došel 

k následujícím  rozdílům,  ve  kterých  dosahovali  hráči  Nymburku  vyšších  hodnot 

jediným srovnatelným pohybem zde byla chůze vzad a poskok: 

o Chůze 26%  

o Běh 54%  

o Akcelerace 75%  

o Chůze vzad 6% 

o Poskok -2% 

 

Pokud  bych  to  měl  hodnotit,  pak  si  pivoti  Realu  počínali  mnohem 

efektivněji  a  zodpovědněji  na  rozdíl  od  pivotů  Nymburku.  Na  druhou  stranu 

musíme brát v úvahu soupeře, se kterým se vítězné celky potýkaly, zatím co Real 

měl proti sobě velmi kvalitního Tureckého soupeře, o Opavě se to samé říci nedá i 

přes fakt, že se dostala do finále. 

 

Rád  bych  se  nyní  vrátil  na  začátek  své  práce,  kde  jsem  zmiňoval 

software  Second  Spectrum.  Tento  software,  jak  již  bylo  řečeno,  sbírá  data  o 

pohybech  hráčů  na  hřišti  a  shromažďuje  je.  Praktické  je,  že  část  dat  je  veřejně 

přístupných na webových stránkách (stats.nba.com). Některé pojmy: 

o Touches per game: počet kontaktů/doteků a celkového držení míče  

o Front Court Touches Per Game: počet kontaktů/doteků a celkového držení 

míče na útočné polovině.  

o Elbow Touches Per Game: počet kontaktů/doteků a celkového držení míče 

v oblasti čáry trestného hodu a kruhu. 

 

Ve filtrech jsem si tak nastavil pozici pivota (center) a dále jsem si 

vybral pozorované pohyby. Jako první mě zajímal počet post up pohybů. Přičemž 

tento program rozlišuje počet doteků a celkového držení míče jako jednu 

jednotku, na rozdíl od mé práce, kde jsem počítal tento pohyb na vteřin. Zajímavé 

je pozorovat například počet doteků s míčem a následně z kolika procent se hráči 

dostávají do hry zády ke koši. Přičemž i zde jsou velké rozdíly, a to i v nejlepších 

deseti hráčích, které nám program vygeneroval. Nejlepší se dostává do hry zády 

ke  koši  z 22%,  přitom  desátý  nejlepší  už  pouze  z 10%.  Vzhledem  k rozdílné 

metodice  nejsme  schopni  optimálně  porovnat  námi  naměřené  hodnoty,  protože 
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pivoti  Nymburku  z celkového  času  hráli  zády  pouze  z 1%  a  hráči  Realu  Madrid 

3%. Nicméně toto srovnání přináší další náhled na možnou metodiku.  

 

Tabulka 5 - průměrný počet post up pohybů upraveno podle stats.nba.com 

  hráč team Dotek míče  post ups 

1 LaMarcus Aldridge SAS 56.7 12,50 

2 Karl-Anthony Towns MIN 73.9 12,50 

3 Joel Embiid PHI 86.0 10,20 

4 Nikola Vucevic ORL 70.9 9,10 

5 Nikola Jokic DEN 92.9 7,80 

6 DeMarcus Cousins GSW 54.6 7,40 

7 Anthony Davis NOP 73.7 7,00 

8 Marc Gasol TOR 75.7 6,80 

9 Enes Kanter POR 45.4 6,50 

10 Kevin Love CLE 56.5 5,90 

 

 Další  srovnání,  které  mě  zajímalo,  bylo  jaké  je  procento  doteků 

míče ve vymezeném území ze všech doteků míče. Nicméně software mě překvapil 

tím,  že  rozlišuje  doteky  s míčem  v dolním  postavení  a  v oblasti  trestného  hodu, 

proto jsem se rozhodl pozorovat i tuto hodnotu a srovnat z jakého procenta se u 

hráčů  vyskytuje.  Zatím,  co  nejlepší  hráč  ligy  se  dostane  k  míči  ve  vymezeném 

území  z  22%,  desátý  hráč  už  pouze  z  12%.  V oblasti  trestného  hodu  se  pak 

procento u nejlepšího pohybuje okolo 10% u desátého pak okolo 6%.  

  

Tabulka 6 - průměrný počet doteků a držení míče v oblasti pod košem upraveno 

podle stats.nba.com 

  hráč team dotek míče  paint touches 

1 Clint Capela HOU 60.0 13,4 

2 Andre Drummond DET 53.0 12,9 

3 Steven Adams OKC 45.6 12,5 

4 Rudy Gobert UTA 59.2 12,1 

5 Deandre Ayton PHX 51.2 11,2 

6 John Collins ATL 64.9 10,3 

7 DeAndre Jordan NYK 49.0 9,9 

8 Hassan Whiteside MIA 31.9 9,6 

9 Nikola Vucevic ORL 70.9 9,4 

10 Anthony Davis NOP 73.7 8,9 
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Tabulka 7 - průměrný počet doteků a držení míče v oblasti trestného hodu 

upraveno podle stats.nba.com 

  hráč team dotek míče  elbow touchs  

1 Marc Gasol TOR 75.7 8 

2 Nikola Jokic DEN 92.9 7 

3 Willie Cauley-Stein SAC 45.3 6,8 

4 Domantas Sabonis IND 64.0 6,1 

5 Larry Nance Jr. CLE 47.2 6 

6 Tristan Thompson CLE 47.9 6 

7 Nikola Vucevic ORL 70.9 5,8 

8 Wendell Carter Jr. CHI  39.8 5,8 

9 Deandre Ayton PHX 51.2 5,7 

10 Joel Embiid PHI 86.0 5,6 

 

 Poslední z pozorovaných hodnot, které mě v tomto programu 

zaujaly  byly  hodnoty  naběhaných  mil,  respektive  kilometrů  pro  hráče  na  pozici 

pivota. Deset nejlepších hráčů naběhalo průměrně za utkání v rozmezí od 3,5 do 4 

km, což je v porovnání s evropskými utkáními o 8 minut delší.  

 

Tabulka 8 - průměrný počet naběhaných kilometrů upraveno podle stats.nba.com 

  hráč team mile km 

1 Clint Capela HOU 2,44 3,92596 

2 Steven Adams OKC 2,43 3,90987 

3 Karl-Anthony Towns MIN 2,37 3,81333 

4 LaMarcus Aldridge SAS 2,35 3,78115 

5 Rudy Gobert UTA 2,34 3,76506 

6 Joel Embiid PHI 2,32 3,73288 

7 Andre Drummond DET 2,31 3,71679 

8 Anthony Davis NOP 2,28 3,66852 

9 John Collins ATL 2,27 3,65243 

10 Julius Randle NOP 2,18 3,50762 

 

 

 Poslední srovnání, které jsem chtěl v této práci prezentovat a 

ponechat  k diskusi  je  vizuální  srovnání  procentuálního  zastoupení  jednotlivých 

pohybů v rámci celého utkání mezi Realem Madrid Baloncesto a ČEZ Basketball 

Nymburk.  
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Graf 20 – Průměr Realu Madrid Baloncesto v hrací době 

 

 

Graf 21 – Průměr ČEZ Basketbal Nymburku v hrací době  
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5 Závěr  

Tento  výzkum,  potažmo  tato  práce  dle  mého  přinesla  své  ovoce  a 

potvrdila  mé  hypotézy,  přičemž  jsme  došli  k výsledkům  na  základě  reálného 

pozorování skutečných finálových utkání.  

 

Pokud bych měl v budoucnu možnost, velice rád bych zpracoval 

hlubší analýzu, ke které bych ovšem potřeboval, buď lepší program z výše 

zmiňovaných,  anebo  tým  lidí,  kteří  by  používali  tuto  metodiku.  Myslím  si,  že 

z většího  množství  dat  v rámci  jedné  soutěže  například  NBL  se  dá  velmi  dobře 

predikovat, jak utkání dopadnou, mohlo by se zpracovat bio jednotlivých hráčů a 

zároveň se podle toho připravit na nadcházející utkání.  

 

Co se týká práce s mládeží a pivoty, tak z této práce je jasné, že hráče 

učíme dané dovednosti. Problém přichází s určitou pohodlností a mírou, do které 

jsou hráči ochotní dovednosti využívat a především pak s jakou četností. 

V moderním basketbale se smazávají rozdíly mezi výškou a váhou pivotů, protože 

dnes  v  zahraničí  měří  křídlo  okolo  205  cm  a  váží  100  kg  i  více.  Proto  musíme 

hledat  takové  hráče,  kterým  je  hra  zády  ke  koši  pohodlná,  umějí  se  v ní  dobře 

orientovat a zároveň zhodnotit fyziologické parametry, kterými disponují.  

 

Bez  pochyby  věřím,  že  nejpodstatnější  a  nejpřínosnější  je  pro  pivota 

trénink  práce  nohou  a  orientace  ve  vymezeném  území.  Pokud  se  podíváte  na 

součinitel elitních světových hráčů, pak je to právě práce nohou ať už silová typu 

Shaquilla O’Neala, rychlostní Anthony Davise, nebo technická, Dirka 

Nowitzkého. Je potřeba zopakovat že postových pohybů, které představuje vrchní 

část  těla  mámě  jen  omezené  množství,  ale  možností  a  pozic  postování  dolními 

končetinami je neomezeno. 

 

Druhý bod bude představovat samozřejmě horní polovina těla. Pokud 

se  koukáme  do  zahraničí  a  chceme  se  s ním  srovnávat  musíme  vnímat,  jak 

perfektně  a  s jakou  variabilitou  jsou  pivoti  schopni  zakončit.  Je  tedy  zapotřebí 

nejen se dostat ke koši, ale zvolit i správnou střelu. Ideální je pak stav, kdy nad 
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tím  hráč  nepřemýšlí,  ale  pouze  nechává  hru  plynout  skrze  již  deseti  tisíckrát 

natrénované pohyby.  

 

Třetí bod, na který by se měl trénink zaměřit, je tvorba pozice. Být o 

krok nebo dva dál od koše než je oblíbená výchozí pozice pivota může mít velký 

dopad na procentuální úspěšnost. Například, pokud pivot preferuje hru z pod koše, 

ale často musí být vytažený do oblasti trestného hodu, spíše ho to v jeho hře bude 

limitovat. Místo, ve kterém si pivot vytváří pozici pro obdržení přihrávky, je zcela 

zásadní  a  bez  něj  bychom  vůbec  nemuseli  pracovat  na  prvním  a  druhém  bodu. 

Proto se pivot musí naučit dobrému zakročení obránce, udržení pozice, vytvoření 

si  správného  úhlu  pro  obdržení  přihrávky  a  zároveň  myslet  na  další  navazující 

pohyby.  Ty  můžou  směřovat  do  lajny,  od  lajny,  nebo  od  koše  atp.  Taktika  velí 

uvažovat při výběru pozice i nad možnými sběhy, nebo clonami hráčů 

z perimetru.  Pivot  by  se  měl  umět  perfektně  orientovat  v oblasti  vymezeného 

území,  přičemž  by  v tréninku  měl  pracovat  na  tom,  aby  uměl  navázat  kontakt 

s obráncem a rozpoznat polohu jeho těla ještě před obdržením přihrávky.  

 

Poslední bod je psychická a fyzická odolnost. Pivoti musí být 

psychicky  i  fyzicky  nejodolnější  ze  všech  hráčů  basketbalu.    Za  prvé  pivoti 

z pravidla vždy běhají od základní čáry k základní čáře, dále pak se dostávají do 

fyzického kontaktu při každém útoku, nebo obraně, a to i v případě že nemají míč. 

Rozdíl je i v tom, že hráči na perimetru míč mají, pivoti si jej musí umět získat. 

Z psychologického  hlediska  to  pro  pivota  může  být  velmi  frustrující,  pokud  se 

několik  útoků  za  sebou  nedostane  k míči,  přičemž  stále  dokola  běhá  na  nejdelší 

vzdálenost  a  pere  se  o  pozici,  nebo  míč  při  doskoku.  Trenéři  by  tak  měli  brát 

v úvahu  aspekt  této  hry  a  jak  říká  trenér  Virginie  Pete  Gillen  „nechte  najíst 

velkého  psa“  jinak  se  vám  může  stát,  že  vám  zůstane  „bagel“  (mnoho  věcí  po 

stranách ale díra uprostřed).  

 

Pokud bude pivot efektivně pracovat na výše zmíněných bodech, měl 

by být rychlejší, pod košem silovější a agresivnější hra by ho měla více bavit, což 

by mělo vést k vyšší četnosti pro pivoty specifických pohybů a jako důsledek by 

se  naši  pivoti  měli  být  schopní  dostávat  častěji  do  zahraničních  týmů  a  být  tak 

konkurence schopni.   
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7 Příloha 

Tabulka 9 - Vteřinový záznam 19 vteřin 

 

1 6:17:00 poskok 
  

6:17:00 běh 
 

1 6:18:00 stoj kontakt 
 

6:18:00 zastavení 
 

1 6:19:00 stoj 
  

6:19:00 stoj 
 

1 6:20:00 chůze 
  

6:20:00 akcelerace driblink 

1 6:39:00 akcelerace 
  

6:39:00 stoj 
 

1 6:40:00 běh 
  

6:40:00 stoj příhra 

1 6:41:00 zastavení 
  

6:41:00 poskok 
 

1 6:42:00 chůze 
  

6:42:00 běh kontakt 

1 6:43:00 poskok clona 
 

6:43:00 poskok 
 

1 6:44:00 stoj kontakt 
 

6:44:00 poskok 
 

1 6:45:00 poskok 
  

6:45:00 poskok 
 

1 6:46:00 akcelerace driblink 
 

6:46:00 stoj 
 

1 6:47:00 akcelerace driblink 
 

6:47:00 stoj 
 

1 6:48:00 akcelerace driblink 
 

6:48:00 odstavení kontakt 

1 6:49:00 výskok střela 
 

6:49:00 odstavení kontakt 

1 6:50:00 poskok kontakt 
 

6:50:00 odstavení kontakt 

1 6:51:00 výskok doskok 
 

6:51:00 odstavení kontakt 

1 6:52:00 post driblink 
 

6:52:00 odstavení kontakt 

1 6:53:00 post kontakt 
 

6:53:00 odstavení kontakt 
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