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Abstrakt 

 

Název práce: Přípravné období u družstev basketbalu mužů elitní úrovně 
 

Cíl práce: Cílem mé bakalářské práce je srovnání přípravného období u elitních 

družstev. Zaměřit se na špičkové týmy dnešní doby a podrobně na základě dotazníku 

zjistit, jaké jsou rozdíly v přípravě českých a zahraničních týmů. 

 

Metoda práce: Pro získávání potřebných dat, byl využit dotazník, který byl předložen 

čtyřem hráčům z různých týmů. Dva týmy byly zahraniční a dva týmy z NBL. 

 

Výsledky práce: Na základě získaných výsledků, jsme dospěli k závěru, že přípravná 

období jednotlivých týmů se liší převážně v počtu tréninkových jednotek, materiálním 

zajištění týmu a v přístupu k regeneraci a zotavení organismu. Pozitivní zjištění bylo, že 

největší zastoupení v přípravném období měl trénink rychlostních schopností, které jsou 

nejdůležitější pro basketbal. 

 

Klíčová slova 

Pohybové schopnosti – Kondiční faktory – Sportovní výkon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Bachelor thesis title: The preparatory period on the elite level of men’s basketball 

 

Purpose of bachelor thesis: The objective of my thesis is the comparison of 

preparatory period in elite teams. To focus on the highest level teams of today and to 

find out in detail what are the differences in the preparation of Czech and foreign teams. 

 

Method of bachelor thesis: To acquire the necessary data, a questionnaire was used. It 

was given to four players from different teams. Two teams were foreign and two were 

from the National basketball league (NBL). 

 

Results of bachelor thesis: Based on results obtained we reached the conclusion that 

the preparatory periods of particular teams differ mostly in number of training units, 

material provision and in the approach to regeneration and recovery of organism. A 

positive finding was that the largest portion of the preparatory period was given to the 

training of speed and quickness abilities, which are the most important for basketbal 
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1  Úvod 

 

Před začátkem MS žen byla veškerá mediální pozornost věnována mužskému 

basketbalu, v televizi se vysílali jen mužská utkání NBL, mluvilo se jen o nově 

příchozích posilách ze zámoří a o ženský basketbal se nikdo nezajímal.  

Několik měsíců před začátkem MS žen se občas objevila nějaká upoutávka, 

dokonce se vysílala přátelská utkání, která náš tým absolvoval. Avšak stále na předních 

místech komercionalizace byl mužský basketbal. Když však zabrousíme do minulosti, 

tak nikde neobjevíme větší úspěchy, jako například postup na ME, který nám z důvodů 

jedné porážky navíc nakonec unikl. 

Úspěšným postupem ženské reprezentace až do finále se mediální zájem a i 

pozornost běžné populace vysoce zvyšoval a mužský basketbal se dostal do pozadí. 

Všichni byli v euforii ze stříbrné medaile a nikoho nezajímal nepoměr úspěchů mužské 

a ženské reprezentace. 

Po skončení MS v basketbale žen, na kterém se české reprezentace umístila na 

druhém místě, mě napadla otázka, proč mužská basketbalová reprezentace nevykazuje 

takové výsledky, jaké by se očekávaly.  

Jako profesionální hráčka a budoucí trenérka se zajímám o kondiční přípravu 

týmů a jsem zvědavá na výsledky, kterých dosáhnu po dokončení mé práce.  

Podle mého názoru by mohly výsledky pomoct k následné budoucí realizaci a 

tvoření přípravného období v basketbale jak pro muže, tak pro ženy. 

 

Záměrem mé bakalářské práce je srovnání, hodnocení a interpretace struktury a 

obsahu přípravného období u zahraničních družstev, resp. u družstev, kde působí čeští 

hráči a u družstev MNBL.  

 

Cílem mé bakalářské práce je srovnání přípravného období u elitních družstev. 

Zaměřit se na špičkové týmy dnešní doby a podrobně na základě dotazníku zjistit, jaké 

jsou rozdíly v přípravě českých a zahraničních týmů. 
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 I  Teoretická část 

 

2  Charakteristika basketbalu 

Basketbal je kolektivní sport, kde hrají dva týmy, každé s pěti hráči. Úlohou 

každého družstva je vhodit míč do soupeřova koše a soupeři zabránit, aby získal míč 

nebo dosáhl koše. Míč se smí přihrávat, házet, odrážet, kutálet nebo se s ním může 

driblovat v libovolném směru. Vítězem hry je to družstvo, které dosáhlo většího počtu 

bodů na konci hracího času po čtvrté čtvrtině nebo po jakémkoliv prodloužení. 

Basketbal velmi závisí na týmovém herním výkonu, a proto se i velmi často 

stává, že tým s menším počtem individuálně vynikajících hráčů vyhrává zápasy s velmi 

těžkými soupeři a to díky týmovému duchu.  

„Otcem basketbalu se stal v roce 1891 profesor James Naismith na Springfield 

College v USA. V roce 1892 sepsat první pravidla, která měla třináct paragrafů.“ 

(Petera, Kolář, 1998) 

Podle Velenského (1999) současný basketbal ovlivňují převážně tři rozdílné 

herní směry: 

1) pojetí evropského basketbalu – přináší určitou zatvrzelost, „tvrdost“ 

obranných činností a taktickou vyzrálost v organizaci činnostních vztahu 

mezi hráči celého týmu; 

2) pojetí amerického univerzitního basketbalu NCAA – přináší bohatost 

teoretických podkladů, otevřenost a přístupnost, nekompromisní přístup 

k podrobnostem a na základě toho vznik a vývoj řady novinek v oblasti 

herních systémů; 

3) pojetí americké profesionální soutěže NBA – tato soutěž je pověstná 

svojí rychlostí, relativně jednoduchostí v řešení útočných akcí a 

především nádherou individuálních herních projevů. 
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3  Sportovní výkon 

 

 „Sportovní výkon je jednou z hlavních kategorií sportu a sportovního tréninku. 

Soustřeďuje se k němu pozornost jak sportovců, tak trenérů a dalších odborníků.  

Sportovní výkon je aktuální projev osobnosti a organismu člověka, dispozice 

opakovaně podávat výkon na určité úrovni znamená sportovní výkonnost.“ (Jansa, 

Dovalil, 2009) 

 

Lehnert, Novosad, Neuls (2001) sportovní výkon charakterizují jako: „projev 

specializovaných schopností sportovce. Jeho obsahem je uvědomělá pohybová činnost 

zaměřená na řešení úkolu, který je vymezen pravidly jednotlivých disciplín, závodů, 

soutěží a utkání. Sportovní výkon můžeme chápat jako jednotu realizace pohybu a 

dosaženého výsledku. Je komplexním projevem činnosti sportovce, která může být 

měřena nebo hodnocena podle vytvořených a dohodnutých norem. Sportovní výkon je 

neoddělitelnou součástí sportovního soutěžení.“ 

 

Dovalil (2009) dodává, že „sportovní výkony se realizují ve specifických 

pohybových činnostech, jejichž obsahem je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly 

příslušného sportu a v nichž sportovec usiluje o maximální uplatnění výkonových 

předpokladů. Tyto činnosti, ovlivňované vnějšímu podmínkami, představují určité 

požadavky na organismus a osobnost člověka. Vysoký výkon charakterizuje dokonalá 

koordinace provedení, jeho základem je komplexní integrovaný projev mnoha tělesných 

a psychických funkcí člověka, podpořený maximální výkonovou motivací.“ 

 

Choutka (1981) uvádí několik znaků sportovního výkonu: 

 cílevědomé řešení úkolů:  

Úkoly vyžadují řadu specifických schopností od sportovce jak tělesných 

tak i duševních. Řešení těchto úkolů je realizováno formou soutěžení 

mezi sportovce, kde dochází ke srovnání sportovních výkonů. 

 pohybová povaha: 

Všechen pohybový potenciál jedince je vyjádřen ve sportovním výkonu. 

Jde především o kvalitu fyziologických mechanismů, zejména o rozvoj 

energetického potenciálu a způsob jeho využití. 



12 

 dovednosti potřebné pro jednotlivá sportovní odvětví 

 měřitelnost resp. hodnotitelnost: 

Srovnání výkonnosti jednotlivců či kolektivu je podstatou části ve 

sportovních soutěžích. Způsob měření či hodnocení je odlišný, záleží na 

povaze výkonu – dosažený, vzdálenost, množství vstřelených branek 

nebo košů apod. 

 

3.1  Struktura sportovního výkonu 

 

Sportovní výkon je interpretován jako vymezený systém prvků, který má určitou 

strukturu, tj. zákonité uspořádání a propojení sítí vzájemných vztahů.  

„V kontextu struktury sportovního výkonu faktory chápeme jako relativně 

samostatné součásti sportovních výkonů, vycházející ze somatických, kondičních, 

technických, taktických a psychických základů výkonů. Jejich společným podstatným 

znakem je to, že jsou trénovatelné, tj. ovlivnitelné tréninkem.“ (Dovalil, 2009) 

 

Ve své práci se budu zabývat převážně kondičními faktory, ale ráda bych 

zmínila i několik slov o somatických faktorech, které jsou pro basketbal také důležité. 

 

3.1.1  Somatické faktory 

 

Somatické faktory jsou ve značné míře geneticky podmíněny a hrají v řadě 

sportů velmi významnou roli. 

V dnešní době se můžeme setkat s výběrem sportovců podle somatických 

faktorů již v útlém dětství. Pokud dítě má již předurčeno po svých rodičích, že bude 

dosahovat neobvyklé výšky, zaměří se na tohoto jedince trenéři basketbalu či volejbalu, 

kde výška hraje velikou roli. 

 

K hlavním somatickým faktorům patří: 

 výška a hmotnost těla 

 délkové rozměry a poměry 

 složení těla 

 tělesný typ 
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Dovalil (2009) tvrdí, že k posouzení vývoje mladých sportovců slouží jako 

orientační ukazatel tělesná výška a hmotnost. Srovnáním se stejnými charakteristikami 

rodičů lze zjišťovat genetické předpoklady při predikci talentu a vývoje sportovce 

hlavně ve specializacích, kde výška těla či hmotnost patří k limitujícím faktorům 

výkonů. 

 

Pro basketbal je důležitá výška a hmotnost těla, tělesný typ a délkové rozměry. 

 

Havlíčková (1993) dodává, že délka paží respektive jejich rozpětí patří mezi 

důležité faktory pro hráče basketbalu. 

  

Čelikovský (1990) ve své knize uvádí, že nejznámějším způsobem vyjádření 

tělesného typu je zjišťování tzv.somatotypů, kterou vytvořil Sheldon v roce 1954 a poté 

se touto metodou zabývala Heathová-Carter. Sheldon v roce 1940 vyvinul tři základní 

typy a 76 typů přechodných (v roce 1954 se přechodné typy rozšířily na počet 88 typů). 

V této metodě je každý jedinec ohodnocen třemi čísly: kde první číslo značí stupeň 

rozvoje endomorfní, druhé izomorfní a třetí číslo ektomorfní komponenty. 

 

Charakteristika komponent somatotypu dle Čelikovského (1990): 

 Endomorfní komponenta 

Převažují zakulacené tvary a na dotek měkké svalstvo s přemírou tuku, 

chybí svalový reliéf. Bodové označení je 7-1-1, extrémní endomorf. 

 Mezomorfní komponenta 

Převládá zde mohutné svalstvo a silná kostra, obvod hrudníku značně 

převyšuje obvod břicha, břišní stěna bývá pevná a nevystupuje. Bodové 

označení je 1-7-1, extrémní izomorf. 

 Ektomorfní komponenta 

Převažují znaky křehkosti, slabé kosti a velmi slabé svalstvo, hrudník 

bývá plochý a úzký, téměř pravidlem je vadné držení hlavy a krku, 

typické jsou velmi slabá stehna a slabé paže. Bodové označení 1-1-7, 

extrémní ektomorf. 
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Čelikovský (1977) tvrdí, že hráči basketbalu jsou oproti ostatním sportovců, 

nejvíce homogenní skupinou z hlediska somatotypu. Vyskytují se zde jedinci jak velmi 

mezomorfní (2-6-2, 2-7-2) až po ektomorfy (2-3-6, 3-3-5) i průměrné typy (4-3-4). 

Zřejmě je toto zapříčiněno různými funkcemi hráčů v týmech. 

 

Tab. č. 1 – Výška těla, hmotnost a příklad typických somatotypů (mužů) 

v basketbale (Čelikovský, 1990) 

 Výška Váha Endomorfní 

komponenta 

Mezomorfní 

komponenta 

Ektomorfní 

komponenta 

Basketbal 190,4 cm 85,1 kg 2,0 5,5 3,1 

 

Tab. č. 2 – Výška těla, hmotnost a procento tuku sportovců v basketbale 

(Ulbrichová, 1980 in Dovalil a kol, 2009) 

 Výška Hmotnost % tuku 

Basketbal 198 90 12 

 

Havlíčková (1993) uvádí, že ideální somatotyp pro basketbal je 2,5:5:3,5 nebo 

4,5:4,5:3.  

Tyto hodnoty se částečně shodují s uváděnými hodnotami v tabulce číslo 1.  

 

Tab. č. 3 – Průměrná výška a váha hráčů uvedených týmů 

 Výška (cm) Váha (kg) 

USK Praha 197,67 94,58 

Basketball Brno 197,25 88,5 

DKV Joventut Badalona 200 97,25 

BC Partizan 202,73 95,45 

 

V tabulce č. 1 jsou uváděny velice nízké hodnoty velikosti hráčů. V dnešní době 

se basketbal dostává do takové hranice, kde hráči menší 190 centimetrů nemají větší 

uplatnění v nejvyšších ligách Evropy či Ameriky. Tomu odpovídá tabulka č. 3, kde 

můžeme porovnat získané hodnoty o průměrné výšce a váze hráčů daných týmů.  
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Tým USK Praha a Basketball Brno nejvíce odpovídají teoretickému základu 

v tabulce číslo 2. V evropských týmech nejvyšší úrovni však výška hraje velkou roli, a 

proto jsou naměřené vysoké hodnoty o výšce a váze hráčů. Kluby těchto týmů mají 

dostatek financí na hledání nových talentů, ale i zkušených hráčů, kteří odpovídají 

výškovým, rychlostním i silovým požadavkům na vybrané posty. 

 

3.1.2  Kondiční faktory 

 

Nejdůležitější složkou sportovního tréninku je kondiční příprava, neboť se 

zaměřuje na vytváření základních tělesných předpokladů pro vysokou sportovní 

výkonnost. Vysoká úroveň sportovních výkonů znamená nárůst širokého všestranného 

základu, který nachází své vyjádření v trénovanosti sportovce (Choutka, Dovalil, 1991). 

 

„V rámci kondiční přípravy se řeší úkoly: 

1. zdokonalování všestranného pohybového základu: 

a) rozšiřování počtu osvojených pohybových dovedností a návyků, 

b) rozvojem pohybových schopností v nejrůznějších kvalitách jejich 

projevů; 

2. rozvojem silových, rychlostních, vytrvalostních, koordinačních 

schopností a pohyblivosti na bázi příslušných fyziologických funkčních 

systémů a odpovídajících psychických procesů; 

3. rozvoj speciálních pohybových schopností v souladu s potřebami 

techniky příslušných sportovních činností a energetických režimů jejich 

výkonového provedení.“  (Choutka, Dovalil, 1991) 

 

V tréninku dětí a mládeže má kondiční příprava dvě hlavní funkce: 

 zajištění všestranného rozvoje sportovce (obecná kondice) 

 trénink odpovídá specifickým požadavkům daného sportu (speciální 

kondice) 

(Choutka, Dovalil, 1991) 
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„V tréninkové jednotce se lze věnovat pohybovým schopnostem buď 

monotematicky (pohybové schopnosti rozvíjené jakoby samostatně – rychlost, síla, 

vytrvalost apod.), nebo diferencovaně (rozvoj několika schopností dohromady – 

obvykle s podobnou strukturou – rychlost a obratnost, rychlost a síla apod.). Přitom je 

velmi důležité řazení tréninku jednotlivých schopností i sledu cvičení, která jsou závislá 

na řízení pohybu CNS a na požadavcích zapojení jednotlivých zón energetického krytí.“ 

(Jansa, Dovalil, 2009) 

 

V této části se budu převážně zabývat rychlostními, silovými a vytrvalostními 

schopnosti. Určitě jsem také patří koordinační pohybové schopnosti a pohyblivost, ale 

ty nepatří mezi hlavní složky v kondiční přípravě basketbalu, a proto je také v teoretické 

část mé práce opominu. 

 

3.1.2.1  Rychlostní schopnosti 

 

Rychlost je pojímána jako schopnost zahájení a provedení pohybu v co možná 

nejkratším čase nebo jako vnitřní předpoklady provedení jakéhokoli pohybu vysokou až 

maximální rychlostí (Lehnert, Novosad, Neuls, Langer, Botek, 2010). 

 

„Rychlostní schopnosti jsou definovány jako schopnost vyvíjet činnost 

s maximální intenzitou. Chápeme je jako schopnost konat krátkodobou pohybovou 

činnost (do 20s), a to bez odporu nebo jen s malým odporem (přibližně 20-25% 

maxima). Je charakteristická převážným zapojením ATP-CP zóny.“ (Perič, Dovalil, 

2010) 

 

Havlíčková a kol. (2008) tvrdí, že rychlostní schopnosti se geneticky dědí zhruba 

z 65-80%. Rychlost jednoduchého pohybu je ovlivněna nejméně a nejvíce reakční 

rychlost Ve školním věku je rozvoj rychlost největší. S rostoucím věkem nastává 

problém s úbytkem rychlostních schopností a s poklesem elasticity vazivových 

svalových struktur. Rozvoj rychlostních schopností v adolescenci a rané dospělosti 

souvisí převážně s rozvojem síly, zlepšením techniky a zvětšením anaerobní kapacity 

organismu. Nejdříve dosahujeme výkonnostního vrcholu v klasické rychlosti, později 

však v rychlostní vytrvalosti. 
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Hlavními faktory, které se podílejí na realizaci pohybové činnosti, jsou: 

 nervový systému (především podráždění, rychlost vedení vzruchu, 

rychlost přenosu informací a řízení nervosvalové činnosti, mezisvalová 

koordinace jako předpoklad pro interakci svalů a svalových skupin, 

které jsou aktivní během pohybu zahrnujícího i koordinovat antagonisty) 

 svalový systém (délka svalových vláken, počet sarkomer, vysoký podíl 

FG
12

 vláken a vláken FOG², které jsou důležitá především pro výkony, 

v nichž využíváme rychlostní vytrvalost); 

 energetický systém (vysoká zásoba kreatinfosfátu pro okamžitou 

resyntézu ATP a částečně i zásoba sacharidů (glykogen a glukóza)). 

(Lehnert, Novosad, Neuls, Langer, Botek, 2010). 

 

 Rychlostní schopnosti patří mezi nejdůležitější část v basketbale. Využíváme ji 

především při rychlých změnách směru, v obranném postoji, kde je důležitá rychlost 

nohou a především při rychlosti reakce na měnící se podmínky, vzniklé během hry. 

 

3.1.2.1.1  Druhy rychlostních schopností 

Perič, Dovalil (2010) dělí rychlost do „tří základních projevů: 

1. Rychlost reakce 

2. Rychlost jednotlivých pohybů (acyklická rychlost) 

3. Rychlost lokomoce (cyklická rychlost) 

a) rychlost akcelerace 

b) rychlost frekvence 

c) rychlost se změnou směru“ 

                                                           

1 Typ II B (FG) vlákna jsou rychlý glykolytická vlákna umožňující maximálně rychlý stah a maximální nasazení svalové síly. 

Převažují v nich enzymy neoxidativního metabolismu. Jejich rezistence na únavu je nízká. Mají větší rezervy ATP a CP. Jsou 

předpokladem pro rychlé výbušné výkony. 

      Typ II C jsou tzv. vlákna nediferencovaná, embryonální. V dospělosti jsou tato vlákna přítomna v každém svalu v množství 

kolem 5% a mohou se dodatečně přetvářet na další typy vláken. 

2 Typ II A (FOG) jsou rychlá oxidativně glykolytický vlákna získávající energii glykolýzou. Tato svalová vlákna nejlépe 

zabezpečují potřeby herního výkonu, tj. potřeby jednak opakovaných klíčových pohybových projevů s vysokým nasazením síly, 

jednak méně intenzivní pohybové činnosti do úrovně individuálního neoxidativního (anaerobního) prahu. Metabolizují část laktátu a 

s pomalými vlákny SO vytvářejí předpoklady pro dostatečnou oxidativní kapacitu organismu“. 

(Dobrý, Semiginovský, 1988) 
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Rychlost reakce 

Pod pojmem rychlost reakce si můžeme představit schopnost, která zajišťuje 

v co nejkratším časovém úseku reagovat pohybem na určitý podnět. Její doba trvání je 

dána od vzniku podnětu do zahájení pohybu (od startovního výstřelu až do prvního 

pohnutí závodníka). Pohyb je zahajujován na základě vzniku podnětu. Ten může 

rozdělit podle typu: taktilní (dotykový – např. při úpolových sportech), optický (vznik 

podnětu vidíme – střelba na skeet), nebo akustický (sluchový – startovní výstřel 

v atletice), (Perič, Dovalil, 2010).  

 

Tab. č. 4 – Příklady reakční rychlosti na různé podněty (Bedřich, Dovalil, 2009 

in Lehnert, Novosad, Neuls, Langer, Botek, 2010) 

Podnět Reakční čas (s) 

Taktilní (dotykový) 

Akustický (sluchový) 

 běžná populace 

 sportovci 

Optický (vizuální, zrakový) 

0,14-0,16 

 

0,15-0,16 

0,07-0,10 

0,19-0,21 

 

Dále můžeme reakční rychlost rozdělit na: 

 jednoduchá reakce, která představuje odpověď sportovce na neměnný, přesně 

určený podnět (signál) neměnící se pohybovou odpovědí; 

 výběrová reakce je reakcí na rozličné očekávané nebo nečekané podněty – 

signály (pohyb soupeře, let míče apod.), na které sportovec reaguje některou 

pohybovou dovedností, kterou má zcela zvládnutou. 

(Lehnert, Novosad, Neuls, Langer, Botek, 2010). 

 

Perič, Dovalil (2010) dodávají, že u výběrové (složité) reakce je doba reakce poměrně 

delší a to 0,3-0,4 sekund. 

 

 

 

 

 



19 

Rychlost jednotlivých pohybů (acyklická rychlost) 

Perič, Dovalil (2010) definují acyklickou rychlost jako „maximální rychlost 

provedení jednotlivého pohybu. Jedná se především o různé hody, vrhy, skoky, kopy 

apod. V konkrétních sportech zastupují tento projev rychlosti např. výpad v šermu, 

smeč ve volejbalu, nadhoz v softbalu, hod oštěpem, odraz při přeskoku v gymnastice, 

úder v karate atd. Tento druh rychlostních schopností je nejvíce podoben projevům 

explozivní síly. Těm se více či méně blíží v souvislosti s překonaným odporem při 

činnosti. Velikost odporu může být minimální – např. podání v tenise, ale může být i 

relativně značná (např. váha chráničů, které nese brankář v ledním hokeji).“ 

 

Lehnert, Novosad, Neuls, Langer, Botek (2010) dodávají, že základem acyklické 

rychlosti je rychlost svalové kontrakce. 

 

Rychlost lokomoce (cyklická rychlost) 

„Rychlost cyklická se nejčastěji týká co nejrychlejšího překonání určité 

vzdálenosti nebo přemístění v prostoru, označuje se proto také jako rychlost 

komplexního pohybového projevu či rychlost lokomoce.“ (Jansa, Dovalil, 2007) 

 

Tab. č. 5 – Jednotlivé úseky sprintu a přiřazené druhy rychlosti ovlivňující 

výsledek závodu ( Glesk, Harsányi, 1992 in Lehnert, Novosad, Neuls, Langer, Botek, 

2010) 

Běžecký úsek Druh rychlosti 

Start 

Zrychlování běhu 

Maximální rychlost 

Pokles rychlosti 

Reakční rychlost (jednoduchá reakce) 

Akcelerační rychlost 

Lokomoční rychlost 

Rychlostní vytrvalost 

 

3.1.2.1.2  Metody stimulace rychlostních schopností 

 

Metody stimulace rychlosti reakce 

Rychlost reakce má relativně malý podíl na komplexním výkonu sportovců. 

Četnost podnětů by měla vycházet z aktuální schopnostní úrovně u sportovce. Při 

tréninku bychom měli počítat s rychlou unavitelností CNS vlivem opakovaných 

podnětů. 
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 metoda opakování – sportovec se snaží co nejrychleji zareagovat na 

vytvořenou situaci a následný pohyb provádět s maximální rychlostí. 

Podněty mohou být optické, akustické nebo taktilní. 

 analytická metoda – spočívá v rozdělní pohybu na jednotlivé části a ty 

poté stimulovat izolovaně. 

 senzorická metoda – je založena na spojení rychlosti reakce a schopnosti 

rozlišovat malé časové intervaly (desetiny i setiny sekundy) 

 metoda reakce na pohybující se objekt – využívá se v úpolech a 

míčových hrách. Přesnost reakce na pohybující se objekt je současně 

zdokonalována s rozvojem rychlosti reakce. 

(Lehnert, Novosad, Neuls, Langer, Botek, 2010). 

 

Metody stimulace acyklické rychlosti 

Perič, Dovalil (2010) tvrdí, že „základem jsou cvičení rychlostně-silového 

charakteru, přičemž je nutné brát v úvahu potřebu nízké velikosti odporu pro dosažení 

maximální rychlosti provedení daného pohybu. Z užívaných metod posilování odpovídá 

těmto požadavkům metoda rychlostní a plyometrická.“ 

 

Metody stimulace cyklické rychlosti 

Podstatou rozvoje je zatížení, které vychází ze stimulace ATP-CP zóny.  

 

Tab. č. 6 – metody stimulace cyklické rychlosti (Perič, Dovalil, 2010) 

Doba trvání 5-15 s (nejdéle kolem 20 s) 

Intenzita Maximální (zabezpečena z ATP-CP zóny) 

Počet opakování 4-6 opakování v jedné sérii (výjimečně do 10), 2-3 série 

v jedné tréninkové jednotce 

Délka odpočinku Mezi 2-4 min v sérii (poměr zatížení a odpočinku – 1:10), 

mezi sériemi 3-10 min (podle délky jednotlivých opakování 

Charakter odpočinku Aktivní (obvykle cyklická činnost nízké intenzity – vyklusání, 

nebo jednoduchá protahovací cvičení) 
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Tab. č. 7 – Časový průběh obnovy CP při opakované aktivaci ATP-CP systému 

(Fox, 1979 in Dovalil a kol, 2009) 

Délka intervalu odpočinku (s) Procento obnovy CP 

Do 10 

30 

60 

90 

120 

Nad 120 

Málo 

50 

75 

88 

94 

100 

 

Praktický přístup v basketbale 

Rozvoj rychlosti můžeme provádět:  

 nespecifickými prostředky (např. běh na atletickém ovále – běh 

maximálně do 100m) 

 specifickými prostředky (důležitá je frekvence opakování, s míčem či bez 

něj, komplexní pohyby) 

(Velenský, 1999) 

 

3.1.2.2  Silové schopnosti 

 

Silové schopnosti v basketbale plní převážně funkci podpůrnou. Nevyužívá se 

maximální zátěž, ale spíše menší odpor s rychlejší frekvencí jednotlivých pokusů. 

Basketbal převážně zatěžuje svaly dolních končetin, ale neměli bychom opomíjet svaly 

paží, zad a břicha, které jsou u hodně basketbalistů ochablé. 

 

Podle Lehnert, Novosad, Neuls, Langer, Botek (2010) můžeme silové schopnost 

definovat jako „schopnost překonávat, udržovat nebo brzdit odpor svalovou kontrakcí 

při dynamickém nebo statickém režimu svalové činnosti.“  

 

Vliv silových schopností na výkon závisí na charakteru disciplín a na délce 

trvání závodu v dané specializaci. Silové schopnosti mají různé významy ve sportech. 

Ve sportovních hrách, kde hraje roli kontakt se soupeřem (hokej, házená, ragby), jsou 

silové schopnosti důležitou součástí. V basketbale plní pouze podpůrnou funkci (Perič, 

Dovalil, 2010). 
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Biologické základy svalové síly 

Dělení silových schopností vychází především z typů svalové kontrakce, které 

jsou důležité pro stimulaci silových schopností.  

Podle změn délky svalu a podle napětí svalu můžeme rozdělit silové schopnosti 

na kontrakci:  

 Izometrická, statická – napětí se zvyšuje, délka se nemění. Využívá se 

zde metody udržující a izometrické. 

 Izotonická, dynamická – mění se délka svalu, napětí však zůstává 

přibližně stejné. Využívá se zde metoda koncentrická, excentrická, 

plyometrická a izokinetická. 

(Perič, Dovalil, 2010) 

 

Metodotvorní činitelé 

Velikost odporu 

„Velikost odporu je ve sportu obvykle dána: 

 hmotností použitého břemene, 

 kinetickou energií použitého břemene, 

 reakcí pevné opory, 

 odporem vnějšího prostředí, 

 silou partnera, 

 gravitací, 

 mechanismem trenažéru.“ 

(Choutka, Dovalil, 1991) 

 

Počet opakování 

V tréninkovém programu je nejdůležitější zohlednit cíl cvičení. Jednotlivé 

metody posilování se liší v počtu opakování. Je důležité ale dbát na individualizace 

počtu opakování (Lehnert, Novosad, Neuls, Langer, Botek, 2010).  
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Tab. č. 8 – Orientační počet opakování cviku při zátěži (Perič, Dovalil, 2010) 

Počet opakování Velikost odporu (% maxima) 

1 

2-3 

3-5 

5-7 

7-10 

25 

35 

50 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

 

Rychlost pohybu 

Když je počet opakování vyšší, tak se rychlost provedení cviku velice promítá 

do pracovního režimu svalu. Napětí ve svalu je výrazně zvyšováno při vysoké až 

maximální rychlosti provedení. Rychlost provedení daného jedince je velice těžko 

kontrolovatelná, záleží spíše na subjektivním posouzení (Perič, Dovalil, 2010). 

 

Tab. č. 9 – Metodotvorné komponenty posilování a jejich pravděpodobný 

tréninkový efekt (Dovalil a kol, 2009). 

 Tréninkový efekt 

Síla absolutní Síla výbušná Síla vytrvalostní 

Velikost odporu Maximální až střední Střední Nižší 

Rychlost pohybu Malá Vysoká Středí 

Počet opakování Nízký Nízký Vysoký 

 

 

3.1.2.2.1  Druhy silových schopností 

 

Dle Lehnert, Novosad, Neuls, Langer, Botek (2010) můžeme „v souvislosti 

s požadavky sportovních výkonů lze vzhledem k vnějšímu projevu (velikost 

překonaného odporu, rychlost svalové akce, trvání pohybů a jejich opakování) a 

způsobu uvolňování energie při svalové činnosti rozlišit následující druhy síly: 
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 Maximální (absolutní) síla – je největší síla, kterou může sval nebo 

svalová skupina vyvinout k provedení jedno opakování s nejvyšším 

možným odporem při maximální volní koncentrické, excentrické nebo 

statické svalové kontrakci. 

 výbušná (explozivní, reaktivní) síla – je schopnost vytvořit co největší 

silový impuls v cyklu protažení a bezprostředně následného zkrácení 

svalu. 

 rychlá síla – je schopnost dosáhnout co největšího silového impulsu 

v časovém intervalu, ve kterém se musí pohyb realizovat, nebo 

dosáhnout v co nejkratším čase co nejvyšší hodnoty síly. 

 vytrvalostní síla – je schopnost opakovaně překonávat nebo brzdit 

nemaximální odpor, případně jej po delší dobu udržovat, bez snížení 

efektivity pohybové činnosti.“ 

 

Tab. č. 10 – Parametry efektivních tréninkových zatížení při rozvoji jednotlivých 

silových schopností (Šimonek, 1987) 

Zaměření Zátěž v % z 

maxima 

Počet 

opakování 

Tempo 

cvičení 

Počet sérií Interval 

odpočinku 

Maximální 

síla 

70-100 

 

1-8 

 

Mírné, 

plynulé 

3-5 

 

2-5 

 

Výbušná 

síla 

40-70 6-12 Velmi 

rychlé 

3-6 2-5 

Vytrvalostní 

síla 

20-50 15-30 Mírně až 

rychle 

3-5 1-2 

 

 

3.1.2.2.2  Metody stimulace silových schopností 

 

Obecné informace k tomuto tématu jsem čerpala z dvou publikací, Dovalil a kol. 

(2009) a Lehnert, Novosad, Neuls, Langer, Botek (2010). 
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1) Metody a parametry stimulace maximální síly 

 Metoda maximálního úsilí 

Velikost odporu 90-100% maxima 

Počet opakování / Počet sérií 1-3 / 3-6 (eventuálně více) 

Rychlost pohybu Malá 

Interval odpočinku 2-3 (5) minut 

Poznámky: Tato metoda klade vysokou náročnost na 

nitrosvalovou koordinaci 

 

 Metoda opakovaného úsilí (kulturistická) 

Velikost odporu 60-80% maxima 

Počet opakování / Počet sérií 6 (8)-12 (15) / 3-5 

Rychlost pohybu Nemaximální 

Interval odpočinku 1-3 minuty 

Poznámky: Tato metoda může mít i podobu pyramidové metody 

(manipulace s velikostí odporu a počtem opakování, mezi nimiž 

existuje protichůdný vztah) 

 

 Metoda izometrická 

Velikost odporu Nadmaximální (pevný odpor) 

Počet opakování / Počet sérií 3-5 (eventuálně více) 

Doba trvání 3-12 vteřin 

Interval odpočinku 2-3 minuty 

Poznámky: Svalové působení proti pevnému odporu. Využívá se 

spíše doplňkově. 

 



26 

 Metoda intermediální 

Velikost odporu 60-80% maxima 

Počet opakování / Počet sérií 6 (8)-10 / 3-5 

Interval odpočinku 1-3 minuty (eventuálně více) 

Poznámky:  V průběhu fáze dochází k několika zastavení 

pohybu (3-5x) a ke statické výdrži po dobu až 5 vteřin. 

 

 Metoda excentrická (brzdivá) 

Velikost odporu Nadmaximální 

Počet opakování / Počet sérií 1-5 / 1-3 

Interval odpočinku 3-5 minut 

Poznámky: Zapojené svalové skupiny brzdí působení 

nemaximálního odporu, kterým je sval protahován. Trvání 

podnětu 2-3 vteřiny. 

 

 

 Metoda izokinetická 

Velikost odporu Odpor se mění v průběhu 

cvičení podle dosaženého úsilí 

Počet opakování / Počet sérií 6-8 / 5-8 

Rychlost pohybu Snažíme se cvičení provádět co 

nejrychleji 

Interval odpočinku 2-3 minuty 

Poznámky: Vyžaduje speciální posilovací zařízení. 
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2) Metody a parametry stimulace rychlé a výbušné síly 

 Metoda rychlostní 

Velikost odporu 30-60% maxima 

Počet opakování / Počet sérií 3 (5)-8 (12) / 3-5 

Rychlost pohybu Vysoká až maximální 

Interval odpočinku 3-5 minut 

Poznámky: Rychlost pohybu udržet po celou dobu cvičení co 

možná nejrychlejší. 

 

 Metoda kontrastní 

Velikost odporu 30-70% maxima 

Počet opakování / Počet sérií 3-6 / 1-3 

Rychlost pohybu Co možná nejrychleji 

Interval odpočinku 3-5 minut 

Poznámky: V rámci téhož cvičení se obměňuje velikost odporu 

(těžko-lehko, rychle-pomalu). 

 

 Metoda plyometrická 

Velikost odporu Dán výškou pádu, výskoku, 

hmotnostní břemene 

Počet opakování / Počet sérií 5-10 (15) / 2-5 

Interval odpočinku 1-3 minuty 

Poznámky: Při provádění cviku se vyžaduje krátká brzdná dráha 

při protažení svalu (padání tělesa), na kterou ihned navazuje 

koncentrická fáze v požadovaném směru. 
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3) Metody a parametry stimulace silové vytrvalosti 

 Metoda silově-vytrvalostní 

Velikost odporu 30-40% maxima 

Počet opakování / Počet sérií Co možná nejvyšší / 3-5 

Interval odpočinku 10-30 vteřin 

Poznámky:  Kontroluje se intenzit anaerobního a aerobního 

energetického zajištění (anaerobně a aerobně silové zatížení). 

 

Tab. č. 11 – Orientační parametry anaerobního a aerobního zaměření při silově 

vytrvalostní metodě posilování (Dovalil a kol, 2009). 

Zátěžový parametr Anaerobní zamření Aerobní zaměření 

Doba cvičení 

Velikost odporu 

Tempo cvičení 

Interval odpočinku 

Do 60-90 vteřin 

Vyšší 

Vyšší 

1:2 - 4 

Přes 60-90 vteřin 

Nižší 

Nižší 

1:1 i kratší 

 

 

3.1.2.3  Vytrvalostní schopnosti 

 

Perič, Dovalil (2010) definují vytrvalostní schopnosti takto: „Za vytrvalost je 

všeobecně považována pohybová schopnost člověka k dlouhotrvající tělesné činnosti“ 

soubor předpokladů provádět cvičení s určitou nižší než maximální intenzitou co 

nejdéle, nebo po stanovenou potřebnou dobu co nejvyšší možnou intenzitou.“ 

 

Vytrvalost také můžeme zjednodušeně definovat jako schopnost odolávat únavě, 

protože základní význam pro posouzení této schopnosti je nástup únavy (Choutka, 

Dovalil, 1991).  
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Gandolfi, Couzens (1987) jsou toho názoru, že vytrvalostní trénink v podobě 

běhu na dlouhou vzdálenost pokládá základy pro basketbalovou přípravu, ale 

intervalový trénink nás může dostat do formy pro rychle se měnící hru v basketbale. 

Intervaly mohou pomoci získat výbušnost na hřišti a jsou klíčem k získání potenciálu 

v basketbale. 

 

3.1.2.3.1  Druhy vytrvalostních schopností 

 

Vytrvalostní schopnosti lze dělit dle mnoha kritérií. Lehnert, Novosad, Neuls, 

Langer, Botek, (2010) dělí vytrvalost takto:  

 

1) Dle zaměření cílového rozvoje vytrvalosti: 

 Základní (obecná) vytrvalost 

 prováděna převážně v režimu aerobní glykolýzy, 

 relativně nespecifická, 

 neovlivňuje zvyšování výkonnosti v konkrétní disciplíně, 

 je zaměřena na rozvoj vysoké úrovně aerobního krytí energie a aerobní kapacity, 

 nejčastěji činnosti cyklického charakteru (běh, jízda na kole, plavání); 

 

 Speciální vytrvalost 

 odolávání specifickému zatížení určované požadavky dané specializace, 

 vytváří předpoklady k podávání maximálního výkonu ve zvolené specializaci, 

 trénink je zaměřen na sportovní výkon; 

 

2) Dle způsobu energického krytí 

 Aerobní vytrvalost 

 energie je dodávána štěpením energetických rezerv za přísunu kyslíku; 

 

 Anaerobní vytrvalost 

 bez účasti kyslíku, 

 nevytváří se kyselina mléčná, 

 energie vzniká štěpením ATP a jeho resyntézou v anaerobně-alaktátové fázi 

tvorby energie; 
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3) Dle zapojení svalstva 

 celková (globální) vytrvalost 

 do pohybu je zapojeno více jak 2/3 svalstva; 

 

 lokální vytrvalost 

 do pohybu je zapojena méně než 1/4 svalstva (toto tvrzení se liší s názorem 

Periče, Dovalila (2010), kteří tvrdí, že lokální vytrvalost je již při zapojení 1/3 

svalstva); 

 

4) Dle druhu svalové činnosti 

 dynamický vytrvalost 

 pohybová aktivity je prováděna v pohybu (běh na lyžích) 

 

 statická vytrvalost 

 pohybová činnost je prováděna bez pohybu (udržení pozice jezdce při dostizích) 

 

5) Dle doby trvání pohybové činnosti 

 rychlostní vytrvalost 

 schopnost co nejdéle vykonávat pohyb co nejvyšší intenzitou 

 doba trvání je od 7 až 35 vteřin 

 anaerobně-alaktátový systém a anaerobně-laktátový systém zajišťuje energetické 

krytí 

 

 krátkodobá vytrvalost 

 schopnost pracovat v co nejvyšší intenzitě ve stanoveném čase 

 doba trvání je 35 vteřin až 2 minuty 

 

 střednědobá vytrvalost 

 schopnost vykonávat činnost v relativně vysoké intenzitě po určitou dobu 

 doba trvání je od 2 do 10 minut 
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 dlouhodobá vytrvalost 

 její vyšší úroveň ovlivňuje zotavovací procesy 

 doba trvání je přes 10 minut 

 

Tab. č. 12 – Vymezení vytrvalostních schopností podle převážné aktivace 

energetických systémů (Dovalil a kol., 2009) 

Vytrvalost Převážná aktivace 

energetického systému 

Doba trvání pohybové 

činnosti 

Rychlostní ATP-CP Do 20-30 s 

Krátkodobá LA Do 2-3 min 

Střednědobá LA-O2 Do 8-10 min 

Dlouhodobá O2 Přes 10 min 

 

3.1.2.3.2  Metody stimulace vytrvalostních schopností 

 

Perič, Dovalil (2010) rozebírají ve své knize důkladně metody stimulace 

vytrvalostních schopnostní a udávají některé přesné parametry jednotlivých metod. 

 

1) Metody a parametry stimulace dlouhodobé a střednědobé vytrvalosti 

 

 Metody nepřerušované 

Tyto metody vycházejí z dlouhotrvající činnosti v nízké a střední intenzitě, která 

není přerušena odpočinkem po celou dobu trvání cvičení. 

 

Metoda souvislá 

Doba trvání 30 minut a více 

Intenzita cvičení 130-150 tepů/min 

Poznámky: Převážně v aerobním režimu. 
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Metoda Střídavá – Fartlek 

Doba trvání 30 minut a více 

Intenzita cvičení Střídání 120-130 tepů/min; 150-170 tepů/min 

Poznámky: Střídání zatížení různé intenzity podle daného plánu. Fartlek – 

využívá se běhu v terénu (různě dlouhé zrychlené úseky podle subjektivního 

pocitu), „hra s rychlostí“. 

 

 Intervalové metody 

Plánované členění cvičení na fázi zatížení a zotavení, kde intervaly odpočinku 

neslouží k úplnému zotavení. 

Klasická forma 

 

Metoda extenzivní (švédská forma) 

 

 

 

 

 

Doba trvání 90 vteřin 

Intenzita cvičení 180 tepů/min na konci cvičení 

Interval odpočinku Do poklesu TF na 120-140 tepů/min (nejvýše 90 vteřin) 

Charakter odpočinku Aktivní 

Počet opakování Ukončit, jeli na konci zotavení tep vyšší než 140 tepů/min 

Poznámky: Až v zotavné fázi dochází k aerobní stimulaci dýchacích a oběhových 

procesů. 

Doba trvání 3-5 minut 

Intenzita cvičení Relativně maximální (taková aby bylo možno pracovat 

bez výkyvů intenzity) 

Interval odpočinku 3-5 minut 

Charakter odpočinku Aktivní 

Počet opakování Ukončit tehdy, nejde-li udržet danou intenzitu 

Poznámky: Činnost probíhá za vysoké spotřeby kyslíku po delší dobu. Nevýhodou je 

vyšší produkce laktátu. 
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Metoda intenzivní (forma velmi krátkých intervalů) 

 

2) Metoda a parametry stimulace krátkodobé vytrvalosti 

 

3) Metoda a parametry stimulace rychlostní vytrvalosti 

 

 

 

 

 

 

Doba trvání 10-15 vteřin 

Intenzita cvičení Vysoká (submaximální až maximální) 

Interval odpočinku 10-15 vteřin 

Charakter odpočinku Pasivní 

Počet opakování Po dobu 15-20 minut 

Poznámky: Pohybová činnost je zabezpečena opakovanou aktivizací ATP-CP systému. 

Nedochází k produkci laktátu. 

Doba trvání 20 vteřin až 2 minuty 

Intenzita cvičení Relativně maximální 

Interval odpočinku 1:3; nebo postupně zkracovaný 6-4-2 minut 

Charakter odpočinku Lehce aktivní 

Počet opakování Podle zvolené doby cvičení 10-20x 

Poznámky:Podstatou je naučit organismus pracovat s vysokou hladinou laktátu v krvi. 

Vytváří nepříjemné pocity v organismu. 

Doba trvání 5-20 vteřin 

Intenzita cvičení Maximální (95-100%) 

Interval odpočinku 1:4 (5) 

Charakter odpočinku Aktivní 

Počet opakování 15-20 (30-50) v sériích po 5-10 

Poznámky: Částečně shodný se stimulací rychlostních schopností, ale rozdíl v intervalech 

odpočinku a počtu opakování. 
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3.1.3  Specifické požadavky na kondiční přípravu v basketbale 

 

Basketbal charakterizují variabilní pohybové činnosti a pohybová aktivita 

střední intenzity. Pohybové činnosti vysoké intenzity se střídají s fázemi snížené 

intenzity a relativního pokoje (přibližně každých 30 s). Efektivnost herní činnosti 

basketbalistů ve střetnutí závisí od stabilnosti a variabilnosti jeho návyků a zručnosti, od 

pohyblivosti nervových procesů, dokonalá činnosti analyzátorů, také i úroveň rozvoje 

rozhodujících pohybových schopností (kondičních a koordinačních) a intelektu. 

Basketbalista absolvuje přibližně 26% práce v aerobních podmínkách a 74% 

v anaerobních podmínkách. Z celkového hracího času připadá na aktivní hru 57%.  

Současný basketbal vyžaduje především vysokou úroveň rychlostních 

schopností, speciální vytrvalosti a odrazovou výbušnost. Důležitou úlohu sehrává i 

přiměřený rozvoj síly svalstva celého těla a žádoucí úroveň všeobecné vytrvalosti. 

Z koordinačních schopností je to především orientační, reakční, kinesteticko-

diferenciáční a rytmický schopnost (Šimonek a kol., 1987). 

 

„Podstata herního zatížení v basketbale je z hlediska vedoucí kondiční 

schopnosti speciálně vytrvalostní při činnosti střídání intenzity v nepravidelně dlouhých 

intervalech (od 3 do 150 sekund), přerušované nepravidelně dlouhými přestávkami (od 

3 do 90 sekund). Z hlediska energetického zabezpečení výkonu jde o aerobně anaerobní 

charakter, při němž zdroje energie jsou aktivovány různými fyziologickými 

mechanismy.“ (Velenský a kol., 1987) 

 

Dobrý a Velenský (1987) uvádějí ve své publikaci některé naměřené údaje 

z utkání. Hráč průměrně uběhne v utkání 4800 až 7000 metrů, vyskočí 40 až 50x, 640x 

změní směr pohybu a 440x změní rychlost běhu. Dále bylo zjištěno, že běh při zápase 

na delší vzdálenosti není častý. Hráče se převážně pohybuje na malém prostoru a podle 

vzniklé situace rychle vyráží na krátkou vzdálenost. 

 

Šimonek a kol. (1987) uvádí podobná čísla, ale v některých částech se liší. Hráč 

uběhne za zápas 7 až 8 kilometr, vykoná 70 až 80 výskoků.  
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3.2  Struktura sportovního výkonu v basketbale 

 

3.2.1  Týmový herní výkon 

 

„Sportovní výkon družstva je výkon sociální skupiny zvláštního druhu, založený 

na individuálních výkonech hráčů, podléhajících vzájemnému regulačnímu působení, 

jež se projevuje tím, že hráči ovlivňují své jednání i chování skupiny jako celku. 

Jediným vyjádřením výkonu je výsledek dosažený v utkání proti konkrétnímu soupeři.  

Na výkon družstva působí jeho vnitřní struktura, tj. určitý systém pozic a rolí 

hráčů v družstvu.“ (DOBRÝ a VELENSKÝ, 1987) 

 

Velenský a kol. (1987) dodávají, že pozice je určité místo, které ve skupině 

zaujímá hráč vzhledem k ostatním a role je očekávaný způsob chování hráče ve 

standardní situaci. 

 

Týmový herní výkon záleží na individuálních herních výkonech. Jednotlivec 

ovlivňuje hru družstva, ale i družstvo ovlivňuje každého jednotlivce. 

 

Herní činnosti jednotlivce, kterými se podílejí hráči na týmovém výkonu, mohou 

mít kooperační a kompetenční charakter. 

 

Dobrý a Semiginovský (1988) definují kooperaci jako, společnou činnost či 

spolupráci všech hráčů v družstvu ve snaze dosáhnout společného cíle. Kompetice je 

odolávání pokusům soupeřova družstva, bránění mu v dosažení jeho cíle a zároveň 

prosazovat ty svoje. 

 

Dobrý a Semiginovský (1988) a Dobrý a Velenský (1987) se zabývají ve svých 

publikacích různými druhy determinant. Zde jsou některé z nich. 
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Determinanty: 

 

 Sociálně psychologické  

Vztahy mezi hráči a jejich trenéry mohou velice vylepšovat týmový herní výkon 

a naopak špatné vztahy mohou oslabovat i velmi talentované týmy. Za touto 

myšlenkou se skrývá složitá skutečnost: neustálý vývoj družstva, pády i 

vzestupy, proměny vztahů, větší či menší konflikty. 

 

 Činnostní:  

Tím že týmový herní výkon je založen na individuálních herních výkonech, nám 

zhoršuje proniknout k silně působícím herním jevům, které určují herní výkon. 

Tyto jevy se projevují jenom v konkrétní herní činnosti, a proto jsou nazývány 

činnostní determinanty. Patří k nim činnostní koheze, participace a autorita. 

 

 Do činnostní koheze můžeme zahrnout soudržnost, spolupráci, souhru 

hráčů a soulad vztahů mezi hráči při činnosti v průběhu utkání. 

Viditelným výrazem herní koheze je herní systém družstva, který je 

realizovaný herními kombinacemi a herními činnostmi jednotlivce. Opak 

herní koheze je chaos ve hře družstva, který se projevuje náhodnými 

akcemi jednotlivců a podobně. Může to vést až k rozpadu hry družstva na 

pokusy jednotlivců prosadit se zcela individuálně a bez snahy 

spolupracovat. 

 

 Činnostní participace je to určitá míra účasti jednotlivých hráčů na 

celkovém týmovém výkonu. Je to obecně platný jev na jakékoli 

výkonové úrovni. Funguje jak u začátečníků, tak i u vrcholových hráčů, 

vyvíjí se. Participace se může lišit v jednotlivých etapách kvalitou a 

realizací. Vyžaduje postupné ovládnutí technické a taktické stránky 

herních činností jednotlivce, komunikaci s ostatními hráči, správnost a 

samostatnost rozhodování. 

 

 Autorita představuje význam družstva pro jeho členy. Projevuje se 

v sebekázni, v potlačování osobních sobeckých projevů a vlastních 
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individuálních zájmů, které nejsou v souladu s potřebami a zájmy 

družstva. 

 

3.2.2  Individuální herní výkon 

 

„Sportovní výkon basketbalisty chápeme jako vývojový stupeň způsobilosti 

podílet se na hře družstva. Je podmíněn komplexní dispoziční strukturou, která se 

navenek projevuje jako souhrn osvojených herních činností integrovaných do hry 

celého družstva“ (DOBRÝ a VELENSKÝ, 1987). 

 

Herní způsobilost můžeme chápat jako navenek se projevující složitou 

komplexní strukturu, kterou si hráč osvojuje nácvikem (VELENSKÝ a kol, 1987). 

 

Tuto strukturu tvoří následující faktory: 

 Senzomotorické dovednosti jsou učením získané předpoklady ke správnému, 

rychlému a úspornému vykonávání herních činností nejvhodnějším 

způsobem. 

 Koordinační motorické schopnosti chápeme jako výkonové předpoklady 

herních činností jednotlivce. Pro basketbal má nejspíše největší význam 

schopnosti diferenciační, orientační, rovnovážná, spojovací, reakční, 

přizpůsobovací a rytmická.  

 

3 základní teze podstaty výkonu: 

1. Úroveň koordinačních schopností určuje stupeň využití 

kondičních schopností. 

2. Nadměrná koncentrace kyseliny mléčné v krvi snižuje 

nebo narušuje nervosvalovou koordinaci. 

3. Stabilizace herních činností i při nejrůznějších negativních 

vlivech, stresech a časovém tlaku závisí na úrovni 

koordinačních a kondičních schopností a na jejich 

vzájemném propojení. 

 Pohybové kondiční schopnosti jsou podmíněny převážně úrovní příslušných 

energetických systémů. 
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 Intelektuální dovednosti úzce souvisí s taktickou stránkou herních činností. 

Mezi tyto dovednosti můžeme zahrnout: percepční (dovednost vnímat herní 

situaci), interpretační (dovednosti rozlišit podstatné a druhotné faktory 

herních situací), predikční (dovednost předvídat činnosti spoluhráčů a 

soupeřů), anticipační (dovednost myslit vždy o krok dopředu a v předstihu 

najít optimální řešení situace), rozhodovací (dovednost volit řešení situace i 

způsob provedení vybrané herní činnosti). 

 Sociálně interakční dovednosti mají buď kooperativní, nebo kompetitivní 

charakter. Kooperativní charakter například vyjadřuje dovednost usměrňovat 

vlastní jednání podle činnosti spoluhráčů, dovednost poznávat vlastní 

spoluhráče a komunikovat s nimi při řešení herních situací. Za kompetitivní 

charakter můžeme považovat dovednost usměrňovat vlastní jednání při 

střetnutí se soupeřem a dovednost ovlivňovat soupeřův stav a jeho jednání. 

 

„Sportovní hra, realizovaná v utkání dvou družstev, se jeví navenek jako 

specifická pohybová aktivita. Skládá se z různých pohybových aktů, které se odlišují 

vnější formou, intenzitou a objemem. Každý pohybový akt je zaměřen na řešení 

specifického herního úkolu a chápeme jej jako herní činnosti jednotlivce. Jakýkoli 

pohybový akt nebo složitější pohybový celek, který se váže k řešení konkrétního úkolu, 

je výsledkem učení, praxe a získaných zkušeností nebo představuje relativně trvalou 

změnu chování a jednání, je označován generalizovaným výrazem motorický 

dovednosti. Proto i každou herní činnost jednotlivce, která splňuje tyto požadavky, 

chápeme jako herní dovednost.“ (DOBRÝ a SEMIGINOVSKÝ, 1988) 

 

Dobrý a Semiginovský (1988) se zmiňují o možném vztahu mezi psychickým 

zatížením a herním výkonem. Psychické zatížení působí na hráče před utkáním, ale i 

během utkání a vstupuje do herního výkonu jako silně ovlivňující činitel. Psychické 

zatížení působí na centrální nervovou soustavu a na psychické procesy (kognitivní, 

volní, emoční, motivační).  

 

 

 

 

 



39 

4  Tréninkové cykly 

 

„Cyklus ve sportu znamená relativně ukončený sled, celek opakující se různě 

dlouhých časových úseků tréninkového procesu. Časové úseky mohou trvat několik 

dnů, ale i několik měsíců a let.“ (Dovalil, 2009) 

 

4.1  Druhy tréninkových cyklů 

Cykly dělíme dle délky jednotlivých období. 

 

4.1.1  Roční tréninkový cyklus 

O jeho délce napovídá už název. Doba trvání je tedy jeden rok. Skládá se ze 

čtyř makrocyklů (přípravný, předzávodní, závodní a přechodné období) z nichž každý 

má jiné úkoly, obsah a formy tréninku. Každé období má jinou délku.  

 

Tab. č. 13 – Rámcové schéma periodizace ročního tréninkového cyklu (Dovalil a 

kol, 2009) 

Období Hlavní úkol období 

Přípravné Rozvoj trénovanosti 

Předzávodní Vyladění sportovní formy 

Závodní Prokázání a udržení vysoké výkonnosti 

přechodné Dokonalé zotavení 

 

Přípravné období 

Přípravné období je jednou z nejdůležitějších částí v ročním tréninkovém cyklu. 

Při podcenění toho to období dochází často během dalších makrocyklů k poklesu či k 

stagnaci výkonnosti. Proto je důležité se tím to obdobím zabývat a určit si předem cíle a 

úkoly, kterých bychom chtěli dosáhnout. 

Pokud hráč nevykazuje v hlavním období dobré výkonnosti, můžeme chybu 

hledat v přípravném období. Buď se intenzita velice rychle zvyšovala, podíl 

specifických cvičení byl příliš velký nebo se rychle snížil objem zatížení na konci 

přípravného období. 

 



40 

 Podle Periče, Dovalila (2010) k dosažení rozvoje trénovanosti jsou využívány tři 

hlavní tréninkové zásady přípravného období: 

 Zásada zvyšování zatížení; 

 Zásada nárůstu míry specifičnosti; 

 Zásada postupu od jednotlivostí (analyticky) k celku (synteticky). 

 

 V přípravném období můžeme rozlišovat podle různých sílů a úkolů dvě etapy: 

 

1) První etapa 

Podle Choutka, Dovalil (1991) je hlavním úkolem v této etapě zvyšovat funkční 

stropy jednotlivých orgánů a jejich systémů, a to zajistíme zvyšováním objemu 

tréninku. V této etapě by měla být uplatňována zásada všestrannosti. Nemělo by se však 

úplně přerušovat trénování a zdokonalování techniky, ale její podíl v celkovém objemu 

nebo v takové míře jako v druhé etapě.  

Podíl kondičního tréninku je 60-65%, objem nácviku a tréninku kombinací se 

pohybuje okolo 10-15% (Dobrý, Velenský, 1987). 

 

2) Druhá etapa 

Úkoly prvního cyklu se dále rozšiřují, ale dostávají specifičtější charakter. 

Snižujeme objem kondičního cvičení a zvyšujeme intenzitu zatížení u speciálních 

cvičení. Tato etapa se odehrává přibližně v období srpen a září. 

Podíl kondičního cvičení 25-30%, objem nácviku a tréninku kombinací se 

pohybuje okolo 50-55% (Dobrý, Velenský, 1987). 

 

Někteří autoři využívají dělení přípravného období na dvě etapy, ale některé 

publikace udávají do dělení i předzávodní období. Tyto období jsou si podobná. 

 

Předzávodní období 

Podle Dovalil a kol (2009) trvá toto období přibližně 2-4 týdny. Zásadním 

úkolem tohoto období je dosáhnutí vysoké sportovní formy (ladění sportovní formy). 

Trénink by měl obsahovat spojení techniky a taktiky dané specializace 

s vysokým kondičním zatížením (Perič, Dovalil, 2010). 

Je důležité dbát na dostatečnou regeneraci sportovců. 
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Závodní (hlavní) období 

Hlavním úkolem závodního období je dále optimálně rozvíjet a stabilizovat 

herní výkon a dosáhnout co nejlepších výsledků v soutěži. Plánování tréninku závisí na 

počtu utkání. Objem nácviku a tréninku se stabilizuje, intenzita zatížení kolísá 

v jednotlivých mikrocyklech (Dobrý, Velenský, 1987). 

Trénink v tomto období má převážně funkci udržovací a zaměřuje se na přípravu 

na příští utkání. 

Jestliže je toto období dlouhé (např. u sportovních her) dochází často k stagnaci 

až poklesu výkonnosti hráčů, proto je nutné dbát na celkové rozvržení hlavního období 

a zařazovat jsem i krátké mikrocykly zaměřené na zotavení organismu.  

 

Přechodné období 

V tomto období se dostává sportovci zaslouženého odpočinku a regenerace. 

Neznamená to však úplné přerušení sportovní činnosti, ale spíše se dává v tréninku 

prostor dalším zájmovým činnostem, míra specifičnosti tedy rapidně klesá. Do 

tréninkové jednotky zařazujeme doplňkové sporty a drobné hry. 

 

4.1.2  Makrocyklus 

Délka makrocyklů je jeden až tři měsíce. Můžeme rozeznávat mikrocyklus 

přípravného, předzávodního, závodního a přechodného období. 

 

4.1.3  Mezocyklus 

Jsou to střednědobé cykly. Skládají se ze dvou a více mikrocyklů (nejčastěji 4 

týdny). Zaměření mezocyklů je různé, ale vychází z hlavních úkolů makrocyklu, které 

jsou nadřazeny. 

 

4.1.4  Mikrocyklus 

Mikrocykly sehrávají v tréninku základní roli. Jsou to krátkodobé 

(několikadenní) cykly. V basketbale nejčastěji využíváme týdenních mikrocyklů. 

Rozlišujeme různě typy mikrocyklů. 
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Tab. č. 14 – Typy mikrocyklů v ročním tréninkovém cyklu (Dovalil a kol, 2009) 

Typ 

mikrocyklu 

Hlavní úkol Obsah Celkové 

zatížení 

Využití v ročním 

cyklu 

Úvodní Příprava k náročnější 

tréninkové činnosti 

Specifická a 

nespecifická 

cvičení 

malé Počátek přípravného 

období, po delším 

přerušení 

Rozvíjející Stimulace trénovanosti Specifická (i 

nespecifická) 

velké Přípravné období 

(závodní podle 

cvičení potřeby) 

Stabilizační Udržení dosažených 

změn 

Specifický střední Přípravné období 

Kontrolní Hodnocení aktuálního 

stavu 

Starty, utkání, 

turnaje, testy 

trénovanosti 

Střední 

až velké 

Přípravné období 

Vylaďovací Ladění sportovní 

formy 

Specifický, 

starty  

střední 

až malé 

Předzávodní a 

závodní období 

Soutěžní Demonstrace výkonu 

udržení sport.formy 

Účast 

v soutěžích, 

specif.cvičení 

Střední Závodní období 

zotavný Dílčí nebo celkové 

zotavení 

Doplňkové 

sporty, 

odpočinek 

Malé Přípravné, závodní a 

přechodné období 

 

 

4.1.5  Tréninková jednotka 

Tréninková jednotka je základním prvkem v celém tréninkovém procesu. Doba 

trvání může být od 45 minut až do několika hodin (záleží na dané specializaci). 

V basketbale trvá tréninková jednotka nejčastěji hodinu a třicet minut. 

Rozeznáváme 3 základní části tréninkové jednotky: 

1. Úvodní 

2. Hlavní 

3. Závěrečná 
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Úvodní část stručně řečeno slouží k přípravě organismu na následující činnost 

v hlavní části. 

Hlavní část odpovídá danému úkolu a cíly příslušné tréninkové jednotce. Zde je 

situována hlavní část zatížení v tréninku. 

Závěrečná část slouží ke zklidnění organismu. Správné organizování této části 

pomáhá k urychlení regeneračních procesů. 

 

Štilec (1989) definuje tréninkovou jednotku jako „základní organizační formu 

tréninkového procesu, která má ustálenou strukturu. Uspořádání je však ovlivněno 

věkem cvičenců, jejich výkonností i prostředím, v němž výchovně vzdělávací proces 

probíhá. Čím jsou sportovci mladší, tím emocionálnější musí být náplň tréninkové 

jednotky. Toho se dosahuje nejen pestrostí tréninkových prostředků a vhodně volenými 

metodami, ale také vytýčením konkrétních úkolů v každé tréninkové jednotce a 

přiměřenými požadavky.“ 
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5  Shrnutí 

 

V teoretické části jsem se zabývala všeobecným základem, který je důležitý pro 

plánování a následnou realizaci přípravného období. Podrobněji jsem popsala 

nejdůležitější schopnosti, které jsou potřebné k basketbalu. Dále jsem se zabývala 

dělením ročního tréninkového cyklu a jednotlivými částmi. 

 

 Na moje téma nejsou přímo specializované knihy, a tak jsem musela hledat ve 

všech dostupných literaturách a informace postupně dávat dohromady. Používala jsem 

převážně obecné publikace od p. Dovalila – Výkon a trénink ve sportu – z roku 2009 a 

od p. Lehnerta, Novosada, Neulse, Langera, Botka – Trénink kondice ve sportu – z roku 

2010. 

 

 Velice jsem při své práci postrádala literaturu, která by se zabývala pouze 

kondiční přípravou v basketbale. 
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II  Cíle práce, úkoly a hypotézy 

 

6  Cíl 

Cílem mé práce je srovnat a zhodnotit přípravné období u zahraničních družstev, 

kde působí čeští hráči a u družstev NBL.  

 

7  Úkoly 

1. Prostudovat dostupnou literaturu k danému tématu 

2. Výběr výzkumného souboru 

3. Vytvoření vhodného dotazníku 

4. Poskytnutí dotazníku k vyplnění 

5. Shromáždění získaných dat 

6. Analyzovat a porovnat získaná data 

 

8  Pracovní hypotézy 

1. Hráči zahraničních družstev budou absolvovat větší počet tréninkových jednotek 

v týdenním mikrocyklu. 

2. U zahraničních družstev bude lepší zabezpečení klubu (regenerace, lékaři, 

trenéři, kondiční trenér, masér). 

3. Zastoupení střeleckých cvičení bude vysoké u všech týmů. 

4. Intenzita zatížení v přípravném období se bude zvyšovat u všech mnou 

vybraných týmů. 
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III  Metodická část 

 

9  Charakteristika výzkumného souboru 

V této části bych chtěla všechny seznámit s týmy, které jsem si vybrala do své 

práce.  

Basketball Brno 

Tým vede Libor Jeřábek. Tato soupiska je aktuální k sezoně 2010/2011. Veškerá 

potřebná data byla získána na stránkách http://basketballbrno.cz/a-tym/ . Dotazník byl 

poskytnut jednou hráči z toho to týmu. Dále mi byly poskytnuty informace ohledně 

týdenního mikrocyklu 14 dní před zahájením samotné soutěže, které uvedu ve 

výsledkové části. 

 

Tab. č. 15 – Soupiska hráčů Basketball Brno (http://basketballbrno.cz/a-tym/) 

Jméno Věk (ke dni 

18.8.2011) 

Výška 

(cm) 

Váha 

(kg) 

Post 

Štěpán Reinberger 5.6.1981 (30 let) 201 100 Křídlo 

Roman Zachrla 26.3.1987 (24 let) 202 99 Křídlo 

Sebastien Maio 3.7.1978 (33 let) 192 88 Rozehrávač/křídlo 

Viktor Cvek 15.2.1989 (22 let) 200 98 Křídlo/pivot 

Filip Svoboda 29.9.1992 (18 let) 192 79 Křídlo 

Emmanuel Naylon 

Holloway 

28.7.1986 (25 let) 190 88 Rozehrávač/křídlo 

Peter Sedmák 8.7.1985 (26 let) 207 107 Pivot 

Michal Norwa 14.8.1983 (28 let) 202 100 Pivot 

Daniel Gajdošík 11.12.1980 (30 let) 190 85 Křídlo/rozehrávač 

Filip Šmíd 2.4.1992 (19 let) 194 90 Křídlo/rozehrávač 

Jiří Kysela 20.10.1990 (20 let) 189 84 Křídlo/rozehrávač 

Stephen Castleberry 20.5.1981 (30 let) 213 117 Pivot 

Průměr 25,42 let 197,67  94,58  

http://basketballbrno.cz/a-tym/
http://basketballbrno.cz/a-tym/
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USK Praha 

Trenérem týmu je Kenneth Scalabroni, který zde působí již čtvrtou sezónu.  

Je mu již 55 let a prošel si několika různými týmy. Dokonce získal jedno osobní 

ocenění při svém angažmá ve Švýcarsku, a to nejlepší trenér sezóny 2000-2001. Tento 

trenér je známý tím, že dává velkou šanci mladým hráčům uplatnit se a ukázat se 

v NBL.  

Dotazník jsem poskytla hráči, který je v tomto týmu nováčkem. 

 

Tab. č. 16 – Soupiska týmu USK Praha (www.uskpraha.cz)  

Jméno Věk (ke dni 

18.8.2011) 

Výška (cm) Váha (kg) Post 

Moravec Luboš 11.1.1989 (22 let) 185 69 Rozehrávač 

Kotas Lukáš 3.11.1984 (26 let) 193 79 Křídlo 

Šotnar Michal 9.9.1992 (18 let) 189 85 Rozehrávač 

Hruban Vojtěch 29.8.1989 (21 let) 200 83 Křídlo 

Šťastný Martin 13.5.1988 (23 let) 203 83 Pivot 

Kříž Martin 17.6.1993 (18 let) 201 100 Pivot 

Bjegovic Milan 13.2.1981 (30 let) 210 115 Pivot 

Mareš Michal 26.12.1992 (18 let) 192 83 Křídlo 

Klimeš Martin 7.12.1983 (27 let) 203 103 Pivot 

Vocetka Michal 12.2.1987 (24 let) 198 88 Křídlo 

Slavík Jiří 16.12.1989 (21 let) 203 90 Pivot 

Vyoral Tomáš 28.9.1992 (18 let) 190 84 Rozehrávač 

Průměr 22,17 let 197,25 88,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uskpraha.cz/


48 

DKV Joventut Badalona 

Španělský tým vede trenér Pepu Hernández, které mu je 53 let. V letech 2006-

2008 vedl dokonce španělský národní tým. V roce 2006 dokonce vyhrál zlatou medaili 

na mistrovství světa.  Od roku 2009 trénuje právě jmenovaný tým DKV Joventut 

Badalona (dnešním názvem FIATC Mutua Joventut). 

 

Tab. č. 17 – Soupiska hráčů DKV JovVentut Badalona (http://www.penya.com)  

Jméno Věk (ke dni 

18.8.2011) 

Výška 

(cm) 

Váha 

(kg) 

Post 

William McDonald 5.10. 1979 (31 let) 211 120 Pivot 

Quinton Hosley 25.3.1984 (27 let) 201 98  Křídlo 

Russell Robinson 24.1. 1986 (25 let) 185 86 Křídlo/rozehrávač 

Pere Tomás 5.9.1989 (21 let) 202 90 Křídlo 

Carl Jeromy English 2.2.1981 (30 let) 196 93 Křídlo 

David Jelínek 7.9.1990 (20 let) 196 83 Křídlo 

Jordi Trias 5.12. 1980 (30 let) 206 110 Pivot 

Josep Franch 19.3.1991 (20 let) 190 88 Rozehrávač 

Henk Novel 17.9.1987 (23 let) 211 100 Pivot 

Dmitry Flis 10.10.1984 (24 let) 203 100 Pivot 

Nacho Llovet 9.5.1991 (20 let) 200 113 Pivot 

Albert Homs 23.5.1994 (17 let) 199 86 Rozehrávač 

Průměr 24 200 97,25  

 

Partizan 

Tým vede trenér Vláda Jovanović, kterému je 38 let. Do roku 2010 působil jako 

asistent trenéra a na sezonu 2010-2011 dostal důvěru vedení klubu a stal se hlavním 

trenérem. Zajímavé je, že jako jediný tým, mají na stránkách 

(http://www.kkpartizan.rs/en/team.php) uvedena i jména atletických trenérů, nutričního 

specialisty, fyzioterapeuta a doktora. 

Na soupisce mají pouze 11 hráčů, takže průměrné hodnoty mohou zkreslovat. 

 

 

 

http://www.penya.com/
http://www.kkpartizan.rs/en/team.php


49 

Tab. č. 18 – Soupiska týmu Partizan (http://www.kkpartizan.rs/sr/tim.php)  

Jméno Věk (ke dni 

18.8.2011) 

Výška 

(cm) 

Váha 

(kg) 

Post 

Nikola Pešaković 16.4.1991 (20 let) 193 84 Křídlo/rozehrávač 

Dušan Kecman 6.11.1977 (33 let) 197 93 Rozehrávač/křídlo 

Nemanja Jaramaz 10.7.1991 (20 let) 201 86 Křídlo/rozehrávač 

Vladimir Lučić 17.6.1989 (22 let) 202 91 Křídlo/rozehrávač 

Dragan Milosavljević 11.5. 1989 (22 let) 198 91 Rozehrávač/křídlo 

Bogdan Bogdanović 18.8.1992 (19 let) 198 93 Rozehrávač/křídlo 

Raško Katić 8.12.1980 (30 let) 208 102 Pivot 

Nemanja Bešović 8.6.1992 (19 let) 219 107 Pivot 

Petar Božić 6.12.1978 (32 let) 197 100 Rozehrávač/křídlo 

Jan Veselý 24.4.1990 (21 let) 210 109 Křídlo/pivot 

Branislav Dekić 12.8.1991 (21 let) 207 94 Křídlo/pivot 

Průměr 23,55 202,73 95, 45  

 

 

10  Metoda výzkumného šetření 

Pro získání výsledků byl použit mnou vytvořený dotazník, který obsahuje 15 

otázek. Otázky byly vytvořeny tak, abych získala co možná nejvíce informací, které 

budu moct porovnat a zhodnotit.  

Po vytvoření byl dotazník poskytnut čtveřici hráčů z různých týmů, kteří měli 

dostatek času na vyplnění. Dva čeští hráči ze zahraničních týmů a dva z NBL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kkpartizan.rs/sr/tim.php
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IV  Výsledková část 

 

Tab. č. 19 – Kdy začalo Vaše přípravné období? 

 Basketball 

Brno 

USK Praha DKV Joventut 

Badalona 

Partizan 

Měsíc před začátkem 

soutěže 

     

Dva měsíce před 

začátkem soutěže 

      

Jiné (uveďte)    Měsíc a půl 

 

V dnešní době je nejčastější délka přípravného období v basketbale přibližně dva 

měsíce před zahájením samotné přípravy. U týmu USK Praha a Partizan byla kondiční 

příprava zahájena o několik dní později, ale toto může mít však spojitost i s nadcházející 

otázkou a to ohledně individuální přípravy. Hráči v těchto dvou týmech měli sami 

absolvovat individuální přípravu, která jim byla sepsána a předána. 

 

Tab. č. 20 – Byla někomu z týmu vypracována individuální příprava? 

 Basketball Brno USK Praha DKV Joventut 

Badalona 

Partizan 

Ano       

Ne       

 

Díky rozhovoru s hráčem z Partizanu jsem měla také možnost pozeptat se na 

jeho individuální přípravu, kterou nyní několik slovy shrnu. 

Individuální příprava mu začala týden před začátkem přípravy s týmem. Trénink 

měl vždy v pondělí, úterý, středa, pátek a sobota. Zbylé dva dny měl volno.  

Každý den začínal hodinovým tréninkem v posilovně s fitness instruktorem 

(kondiční trenér). Začali zahříváním organismu a protažením, následovaly posilovací 

cviky na paže a záda s využitím jak statickým tak dynamických cviků. Trenér dbal na 

správné dýchání, velikost zátěže a správný pohyb při posilování. Zda Jan Veselý 
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absolvoval 3 kola kruhového tréninku. Poté ještě následovalo několik různých cviků na 

břišní svaly. 

Dále hráč absolvoval trénink v hale pod vedením asistenta trenéra a kondičního 

trenéra. Zde příprava trvala hodin až hodinu a půl, podle náplně tréninku. Vždy se 

začalo lehkým vyklusáváním kolem tělocvičny a poté protažení pod dohledem 

kondičního trenéra, který dokonce Jana sám protahoval a držel. Před samotným 

tréninkem ještě byla atletická abeceda opět pod vedením kondičního trenéra. 

Poté se asistent trenéra ujal tréninku a začal s hráčem trénovat individuální 

činnosti jednotlivce. Nejdříve běh s dvěma míči přes celé hřiště s využitím různých 

změn směr, výměn míče (pod nohou, za zády, před tělem) a následně dribling se třemi 

míči. 

Další část tréninku byla střelecká. Nejdříve střelba z místa z krátké vzdálenosti, 

kde šlo především o techniku střelby. Postupně se zvětšovala jak vzdálenost, tak 

obtížnost střelby (střelba z pohybu, po driblinku, po přihrávce, po fintě). Trenér vždy 

dbal na maximální rychlost provedení.  

Během týdne se stupeň obtížnosti zvyšoval a odpadala driblinková cvičení na 

začátku tréninku a více se zaměřovalo na samotnou střelbu, obzvláště na střelbu za tři 

body. 

Obvykle celkový trénink trval 2 až 3 hodiny. 

 

Tab. č. 21 – V případě, že ano, jak dlouho trvala? 

 USK Praha Partizan 

Týden    

Dva týdny    

Tři týdny   

 

Bohužel jsem nezjistila obsah individuální přípravy USK Praha. 
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Tab. č. 22 – Absolvovali jste před začátkem přípravného období nějaké zátěžové 

testy? 

 Basketball 

Brno 

USK Praha DKV Joventut 

Badalona 

Partizan 

Ano         

Ne     

 

Zátěžové testy jsou v dnešní době už běžnou záležitostí a samozřejmostí 

každého týmu. Je to jen na klubu, zda dbá na zdraví svých hráčů a chce předejít 

případným komplikacím během přípravného či závodního období. 

 

Tab. č. 23 – Kolikrát týdně jste měli průměrně trénink? 

 Basketball 

Brno 

USK Praha DKV Joventut 

Badalona 

Partizan 

Počet TJ 10-15 TJ 10-11 TJ 14-15 TJ 10 TJ 

 

Zde se nám počet tréninkových jednotek podstatně liší. Španělský tým DKV 

Joventut Badalona má nejvíce tréninkových jednotek během týdne. Vychází to na dvě 

tréninkové jednotky každý den nebo některé dny se trénuje i třífázově. Neznám přesný 

rozpis přípravného období, ale podle mého názoru je toto už velice vysoké číslo.  

Ideální počet by měl být okolo 10 tréninkových jednotek za týden. 

 

Tab. č. 24 – Seřaďte následující schopnosti, kterým jste se nejvíce věnovali 

v přípravném období od nejvíce zastoupeného. 

 Basketball 

Brno 

USK Praha DKV Joventut 

Badalona 

Partizan 

Vytrvalostní 

schopnosti 

3 2 1 1 

Rychlostní schopnosti 1 1 2 1 

Silové schopnosti 2 1 3 1 

Koordinační 

schopnosti 

4 3 4 1 
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Jsem velice ráda, že největší zastoupení v kondiční přípravě měla právě 

rychlostní schopnost. Někteří trenéři se stále domnívají, že je vhodné hráče hodnotit 

podle nejdelší uběhnuté vzdálenosti nebo podobně, ale opak je pravdou. Basketbal je 

převážně rychlostní záležitost. Při zápase hráč využívá rychlých změn směr, zrychlení 

při pohybu vpřed a tak dále. Proto je důležité vést hráče již v přípravném období 

především k tréninku rychlostních schopnost. 

Avšak určitě by neměla vytrvalost a trénink silových schopností v přípravě 

chybět, ale určitě by neměly převládat. 

 

Tab. č. 25 – Zvyšovala se intenzita zatížení ve vašem přípravném období? 

 Basketball 

Brno 

USK Praha DKV Joventut 

Badalona 

Partizan 

Ano        

Ne      

 

Podle Dovalila (2009) by se měla ve druhé fázi přípravného období zvyšovat 

intenzita zatížení (např. přibýváním dynamických cvičení, zatížení dostává anaerobní 

charakter. 

U většiny týmů to tak bylo, mimo týmu USK Praha, kde intenzita zatížení byla 

stále stejná po celou délku přípravného období. 

 

Tab.č. 26 – Měli všichni hráči stejnou intenzitu zatížení po celou dobu 

přípravného období? 

 Basketball 

Brno 

USK Praha DKV Joventut 

Badalona 

Partizan 

Ano       

Ne       

 

V každém týmu se najdou hráči, kteří jsou na tom fyzicky lépe než jiní. A to je i 

důvodem proč by všichni hráči neměli mít stejnou intenzitu zatížení. Pokud trénujeme 

rychlostní schopnosti a dáme všem stejný časový limit na určitou vzdálenost, může u 

pomalejších jedinců dojít spíše k tréninku vytrvalosti. Proto je důležité podle tepové 
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frekvence nebo předešlých zátěžových testů určit, jaký časový limit bude každý hráč 

mít na určitou vzdálenost.  

Toto je určitě časově náročnější, řešit kdo jak rychle má běhat, ale je to zaručeně 

lepší pro každého jedince. Je zde zajištěn určitý individuální přístup ke každému hráči. 

 

Tab. č. 27 – Pokud jste odpověděli na předchozí otázku ne, tak uveďte podle 

čeho se určovala míra zatížení jednotlivých hráčů? 

 Basketball Brno DKV Joventut 

Badalona 

Dle tepové frekvence     

Dle předešlých zátěžových testů    

Dle postů v basketbale    

 

Tab. č. 28 – Vyskytovaly se ve Vašem přípravném období prvky z jiných 

sportů? Pokud ano uveďte jaké. 

 Basketball 

Brno 

USK Praha DKV Joventut 

Badalona 

Partizan 

Ano        

Ne      

Jaké? Atletika, 

spinning, fotbal 

Atletika Atletika, 

plavání, fotbal 

 

 

Jsem zastáncem toho, že každé přípravné období by nemělo být jednostranně 

zaměřeno jen na jednu pohybovou činnost. Využití kola či bazénu je velice vhodné 

zařadit do přípravného období. Pokud hráči tráví měsíc až dva měsíce jen venku na 

atletickém stadionu, je to určitě náročné jak fyzicky, ale i psychicky. A proto je důležité 

zařazovat do přípravy i jiný sportovní vyžití, při kterých si hráči psychicky odpočinou, 

ale přitom stále trénují své schopnosti. 
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Tab. č. 29 – Měli jste možnost využití nějakých speciálních pomůcek k rozvoji 

Vašich schopností? Pokud ano uveďte jaké. 

 Basketball 

Brno 

USK Praha DKV Joventut 

Badalona 

Partizan 

Ano         

Balanční pomůcky        

Sportterter        

Jiné   Medicimbaly, 

švihadla, různá 

závaží 

Brzící padáky, 

Aqua bag, 

posilovací gumy 

 

Tato otázka se spíše týká materiálního vybavení jednotlivých klubů. Každý klub 

nemá dostatek financí na nákup sporttestrů, brzdících padáků a podobně.  

České kluby v dnešní situaci nemají dostatek finanční na lepší vybavení 

potřebné k tréninku svých svěřenců oproti zahraničním klubům. O tom vypovídají i 

výsledky této otázky. Zahraniční týmy měli možnost vyžití lepších pomůcek 

(sporttester, brzdící padáky apod.). 

 

Tab. č. 30 – Měli jste jako tým k dispozici kondičního trenéra? 

 Basketball 

Brno 

USK Praha DKV Joventut 

Badalona 

Partizan 

Ano         

Ne     

 

U špičkových klubů jak v zahraničí, tak v České republice již platí, že je 

potřebný kondiční trenér pro přípravu hráčů. Hlavní trenéři nemívají dostatek 

zkušeností a informací ohledné kondiční přípravy a proto si týmy najímají kondiční 

trenéry. 
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Tab. č. 31 – Byla Vám zajištěna každodenní regenerace během přípravy? 

 Basketball 

Brno 

USK Praha DKV Joventut 

Badalona 

Partizan 

Ano       

Ne    (nebyla zajištěna 

každý den) 

 (jen na 

vyžádání) 

 

Tyto výsledky mě velice překvapily. Předpokládala jsem, že všechny týmy, 

zvláště ty zahraniční, budou mít každodenní péči i jejich zdraví. Po rozhovoru s hráčem 

z Partizanu mi bylo řečeno, že měli možnost na vyžádání jakékoliv regenerace, ale 

nebylo to automatický pro hráče po každém tréninku jít na masáž nebo do sauny. Hráči 

si vyžádali nějakou regeneraci jen v případě, že měli nějaký zdravotní problém, který by 

je mohl případně limitovat v další přípravě s týmem. Tým měl osobního lékaře, za 

kterým mohli hráči docházet, ale nebyl vždy přítomen v prostorách tělocvičny. 

Dovalil (2009) konstatuje, že průběh zotavných procesů může ovlivňovat i 

samotný trénink, jeho obsah a stavbu. Regenerace může urychlit proces zotavení, 

zvláště u sportovců vrcholové úrovně, jejichž tréninkové a soutěžní zatížení dosahuje 

velmi vysokých hodnot.  

 

Tab. č. 32 – Pokud jste odpověděli ano, tak jaká? Uveďte. 

 Basketball 

Brno 

USK Praha DKV Joventut 

Badalona 

Partizan 

Bazén     (Studený)  

Masér       

Lékař       

Sauna      
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Tab. č. 33 – Jak byste zhodnotili toto přípravné období? 

Basketball Brno (Jiří 

Kysela) 

„Byla do dřina.“ 

 

USK Praha (Tomáš Vyoral) 

„Domnívám se, že jsem zažil jednu z nejlepších příprav 

před sezónou. Bylo vidět, že náš kondiční trenér již před 

námi spolupracovat se špičkovými hráči hokeje a 

basketbalu. Na sezónu jsem se cítil zcela připravený.“ 

DKV Joventut Badalona 

(David Jelínek) 

„Fyzicky tato příprava byla velmi náročná, a pro 

nadcházející sezónu dostačující.“ 

Partizan (Jan Veselý) „Podle mého názoru bych zařadil více běhu mimo 

tělocvičnu.“ 

 

 

Dále jsem získala určitou strukturu týdenního mikrocyklu jeden týden před 

začátkem hlavního období (soutěžní období) od všech týmů. Z časové vytíženosti 

jednotlivých hráčů, jsou některé údaje velmi skromné. 

 

Basketball Brno 

Vždy dopolední tréninky trvaly hodinu a půl a odpolední dvě hodiny. 

 

PONDĚLÍ: 

 Dopoledne: střelby, individuální činnosti jednotlivce (rozdělení dle 

basketbalových postů) 

 Odpoledne:  

 speciální běžecká cvičení a protažení (10 minut) 

 řešení situace 3na2 a 2na1 (20 minut)  

 nácvik kombinací a systémů ve trojicích, čtveřicích, pěticích (45 minut) 

 řešení situace 5na5 – trénink herních systémů (35 minut) 

 střelba (10 minut) 
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ÚTERÝ: 

 Dopoledne: střelby, individuální činnosti jednotlivce (rozdělení dle 

basketbalových postů) 

 Odpoledne:  

 speciální běžecká cvičení a protažení (10 minut) 

 různé variace herních cvičení 1na1 (30 minut) 

 řešení situace 5na5 na polovině hřiště s důrazem na obranné činnosti (20 

minut) 

 řešení situace 5na5 – nácvik herních systémů na celé hřiště (35 minut) 

 střelba 

 

STŘEDA: 

 Dopoledne: Střelba (jen hodinu) 

 Odpoledne: Přátelský zápas 

 

ČTVRTEK: 

 Dopoledne: střelby, individuální činnosti jednotlivce (rozdělení dle 

basketbalových postů) 

 Odpoledne (trénink hodinu a půl):  

 speciální běžecká cvičení a protažení (10 minut) 

 řešení situace 5na5 po celém hřišti (herní systémy, obrana) 

 

PÁTEK: 

 Dopoledne: střelba (jen hodinu) 

 Odpoledne: Přátelský zápas 

 

Tento týdenní mikrocyklus je běžnou záležitostí každého týmu, který se 

připravuje už jen pouze po basketbalové stránce, snaží se sehrát a dotrénovat svoje herní 

kombinace a systémy. 
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USK Praha 

 

PONDĚLÍ: 

 Dopoledne (1,5 hodiny): protažení, poté střelba 

 Odpoledne (2 hodiny):  

 protažení (20 minut) 

 řešení situace 1na1 (10 minut) 

 trénink individuálních činností jednotlivce (30 minut) 

 řešení situace 3na3 (20 minut) 

 řešení situace 5na5 (30 minut) 

 střelba (10 minut) 

 Posilovna (1 hodiny po odpolední tréninkové jednotce) 

 

ÚTERÝ: 

 Dopoledne (1,5 hodiny):  

 trénink individuálních činností jednotlivce (30 minut) 

 řešení situace 5na5 (60 minut) 

 protažení (10 minut) 

 regenerace, masáže, vířivka 

 Odpoledne: VOLNO 

 

STŘEDA: 

 Dopoledne (1 hodina): střelba 

 Odpoledne (2 hodiny):  

 posilování horních končetin (30 minut) 

 střelba (30 minut) 

 řešení situace 5na5 (40 minut) 

 protažení (20 minut) 
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ČTVRTEK: 

 Dopoledne (1 hodina): střelba 

 Odpoledne (1,5 hodiny):  

 protažení (30 minut) 

 řešení situace 5na5 (40 minut) 

 střelba (20 minut) 

 regenerace, vířivka 

 

PÁTEK: 

 Dopoledne (1,5 hodiny): střelba (40 minut), trénink individuálních činností 

jednotlivce (50 minut) 

 Odpoledne (1,5 hodiny): 

 rozbor videa (30 minut) 

 protažení (20 minut) 

 střelba (10 minut) 

 řešení situace 5na5 (30 minut) 

 Posilovna (40 minut, jen s lehčí zátěží) 

 

Je vidět, že tým USK Praha se ve své konečné fázi přípravného období převážně 

zaměřili na dostatečnou regeneraci a zotavení hráčů. Dále se hodně zabývali střelbou a 

hrou 5na5. 

 

DKV Joventut Badalona 

Bohužel v tomto tréninkovém mikrocyklu nejsou uvedený délky tréninkových 

jednotek. 

 

PONDĚLÍ: 

 VOLNO (kvůli nedělnímu zápasu co odehráli) 

 

ÚTERÝ: 

 Dopoledne: atletický trénink 

 Dopoledne: basketbalový trénink 

 Odpoledne: basketbalový trénink 
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STŘEDA: 

 odjezd na přátelský zápas 

 Dopoledne: trénink v soupeřově hale (střelba, hra 5na5) 

 Odpoledne: Přátelský zápas 

 

ČTVRTEK: 

 Dopoledne: příjezd ze zápasu 

 Dopoledne: basketbalový trénink 

 Dopoledne: posilovna 

 Odpoledne: basketbalový trénink 

 

PÁTEK: 

 Dopoledne: kondiční trénink 

 Dopoledne: basketbalový trénink 

 Odpoledne: basketbalový trénink 

 

V tomto mikrocyklu mě velice překvapila četnost trénink. Jedna tréninková 

jednotka obsahovala jak kondiční část mimo basketbalovou halu a poté hned 

basketbalové trénink s hlavním trenérem. Takto to bylo pokaždé, kdy jsou uváděny dvě 

dopolední části. Dále je velice zajímaví, že ve středu před zápasem, měl tým ještě 

trénink v hale soupeře. Toto nebývá tak časté, obzvláště při přátelském zápase. 

 

Partizan 

 

PONDĚLÍ: 

 VOLNO (po turnaji v Moskvě) 

 

ÚTERÝ: 

 Dopoledne (2,5 hodiny): posilovna (1 hodina), střelba 

 Odpoledne (2,5 hodiny): basketbalový trénink 
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STŘEDA: 

 Dopoledne (2,5 hodiny): posilovna (1 hodina), střelba 

 Odpoledne (2,5 hodiny): basketbalový trénink (přesilové situace) 

 

ČTVRTEK: 

 Dopoledne (2,5 hodiny): posilovna (1 hodina), střelba 

 Odpoledne (2,5 hodiny): basketbalový trénink (situace v oslabení) 

 

PÁTEK: 

 Dopoledne (2,5 hodiny): posilovna (1 hodina), střelba 

 Odpoledne (2,5 hodiny): basketbalový trénink (rychlé protiútoky) 

 

Zde je velice zajímavá doba jednotlivých tréninků. Trénink trvající takovou 

dobu je velice náročný, když všechny cvičení a úkoly musí hráči plnit na 100%.  

Dozvěděla jsem se také několik zajímavostí. Hráči mají po každém tréninku 

ještě své individuální úkoly. Například Jan Veselý po každém trénink měl nastřílet 10 

daných trojek za sebou v jedné řadě, jinak nesměl jít zpátky do šaten.  
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V  Diskuse 

 

Dobrý, Velenský (1987) ve své publikaci uvádí, že druhá etapa přípravného 

období v basketbale trvá většinou dva měsíce (srpen, září).  

 

Této charakteristice odpovídá příprava týmu Basketball Brno a DKV Joventut 

Badalona, která trvala přesně dva měsíce před zahájením samotné soutěžní sezóny.  

Avšak je dobré podotknout, že v týmech USK Praha a Partizan byla poskytnuta 

jednotlivým hráčům individuální příprava. Tím to způsobem lze částečně nahradit kratší 

přípravu s týmem.  

 

Podle mého názoru je dobré, že všechny týmy před začátkem přípravného 

období absolvovaly zátěžové testy. 

Velenský a kol (1987) se tím to tématem již zabývali. Tvrdí, že je důležité znát 

výchozí stav u jednotlivých hráčů. Výsledky pak mají vliv na obsah i skladbu 

tréninkového procesu, stejně tak na výběr zátěžových činností, dávkování a 

individualizaci zatížení v jednotlivých energetických zónách.  

Je však zajímavé, že u týmů USK Praha a Partizan měli všichni hráči stejnou 

intenzitu zatížení v přípravném období, i když je to nevhodné. Protože hráči (například 

hráči na postech pivot) nemohou mít stejnou intenzitu zatížení jako lépe fyzicky a 

kondičně vybavení spoluhráči na jiných postech. 

 

V dotazníku jsme zjistili, že ve většině týmů se kondiční trenéři při svém 

plánování tréninkových jednotek, převážně zaměřili na trénink rychlostních schopností. 

Jelikož pro basketbal je nejdůležitější trénink v ATP-CP zóně, proto je vhodné 

stimulovat nejvíce rychlostní schopnosti a podporovat tím jejich rozvoj. 

 

Diskuse k pracovní hypotéze č. 1 

Počet tréninkových jednotek se může velice lišit u každého týmu. Záleží na 

hlavních cílech a úkolech daného období.  

Počet tréninkových jednotek u mnou vybraných týmů je částečně shodné. 

Partizan absolvuje týdně průměrně 10 tréninkových jednotek. Tento počet se mi 

zdá vhodný, ale co se týče délky trvání, zdají se mi až moc dlouhé. Hráči bývají po 
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dvou a půl hodině tréninku značně vyčerpáni a nevím, zda je vůbec možné vydržet 2,5 

hodiny trénovat v maximálním nasazení a plně soustředěn. Je však jasné, že na hráče 

této špičkové úrovně, jsou kladeny o dost vyšší nároky, než na hráče NBL. 

Tým DKV Joventut Badalona má až neobvykle vysoký počet tréninkových 

jednotek. Počet 14-15 tréninkových jednotek za týden je příliš mnoho. Z toho vyplývá, 

že hráči trénují dokonce třífázové tréninky denně. O tom vypovídá i záznam týdenního 

mikrocyklu, který je uveden ve výsledcích. Hráči absolvují hodinu kondičního tréninku 

a poté hned basketbalový trénink, odpoledne je čeká ještě jeden basketbalový trénink. 

Toto množství může vést k nedostatečnému zotavení organismu hráčů a může to vést 

k únavě a poklesu výkonnosti. 

Tréninkové jednotky týmů USK Praha a Basketball Brno mají vcelku podobný 

obsah. A tím se i shodují v počtu tréninkových jednotek za týdenní mikrocyklus.  

 

Podle mého názoru je nejvhodnější počet 9-10 tréninkových jednotek za týden. 

Hráči by měli maximálně trénovat dvoufázově a dvakrát do týdne mohou zařadit 

posilovnu. Dále by měla být zajištěna dostačující regenerace na obnovení energetických 

zdrojů. 

 

Diskuse k pracovní hypotéze č. 2 

Již podle zodpovězených otázek na dotazník je znát, že zahraniční týmy jsou o 

dost lépe vybaveny jak materiálně tak finančně. O tom vypovídá i na stránkách BC 

Partizanu, množství realizačního týmu, který obsahuje dva kondiční trenéry, 

fyzioterapeuta, doktora a výživového specialistu.  

 

Dále jsme se dozvěděli, že v týmu Partizan jako jediný měli možnost využití 

brzdících padáků, což není běžně využívaná pomůcka při tréninku.  

 

Tato má hypotéza byla potvrzena. 
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Diskuse k pracovní hypotéze č. 3 

V týdenním mikrocyklu čtrnáct dní před začátkem samotné soutěže je patrné 

velké zastoupení střeleckých tréninků. Většinou dopolední tréninky jsou zaměřeny 

převážně na střelbu.  

 

Tab. č. 34 – Bodové statistiky družstva Basketball Brno (www.cbf.cz) 

 Celkové skóre 2b 3b Celkem TH 

Basketball Brno 2389:2545 1703/826 435/119 2138/945 539/380 

Průměr/Procenta 72.4:77.1 48.5% 27.4% 44.2% 70.5% 

 

Tab. č. 35 – Bodové statistiky družstva USK Praha (www.cbf.cz) 

 Celkové skóre 2b 3b Celkem TH 

USK Praha 2433:2641 1461/679 658/199 2119/878 680/478 

Průměr/Procenta 69.5:75.5 46.5% 30.2% 41.4% 70.3% 

 

Tab. č. 36 – Bodové statistiky družstv Partizan 

(http://www.kkpartizan.rs/sr/tim.php) 

 2b 3b Celkem TH 

Partizan 989/606 555/173 1544/779 682/482 

Průměr/Procenta 61.3% 31.2% 46.25% 70.7% 

 

Tab. č. 37 – Procentové statistiky střelby týmu DKV Joventut Badalona 

(http://www.eurobasket.com/team.asp?Cntry=SPAIN&Team=95&Page=3)  

 2b 3b Celkem 

DKV Joventut Badalona 48.25% 32.93% 40.59% 

 

Při celkovém porovnání těchto statistik můžeme dojít k závěru, že Partizan má 

nejlepší procento úspěšnosti střelby. Může to být zapříčiněno vysokými nároky, které 

jsou požadovány po hráčích týmu. Jak bylo řečeno ve výsledkové části, individuální 

příprava Jana Veselého byla zaměřena na trénink střelby ve všech různých obměnách. 

Toto může být zapříčiněno vysokým procentem úspěšnosti, že se trenéři BC Partizanu 

velice zaměřují techniku a úspěšnost střelby.  

 

http://www.cbf.cz/
http://www.kkpartizan.rs/sr/tim.php
http://www.eurobasket.com/team.asp?Cntry=SPAIN&Team=95&Page=3
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Diskuse k pracovní hypotéze č. 4 

Podle dostupných literatur Dovalil a kol (2009), Dobrý a Velenský (1987) by se 

měla intenzita zatížení ve druhé etapě přípravného období postupně zvyšovat spolu 

s mírou specifičnosti zatížení.  

 

Je zcela výjimečné, že se v přípravném období týmu USK Praha nezvyšovala 

intenzita zatížení. Nevíme, čím toto bylo zapříčiněno nebo z jakého důvodu byla 

intenzita stále konstantní.  
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VI  Závěr 

První hypotéza se nám plně nepotvrdila. Pouze španělský tým DKV Joventut 

Badalona převyšoval počtem tréninkových jednotek nad ostatními týmy, jejich počet 

byl 14-15 tréninkových jednotek za týden. Toto číslo by podle mého názoru nemělo být 

tak vysoké, aby nedocházelo k poklesu sportovního výkonu či k různým zraněním. 

 

Druhá hypotéza byla potvrzena. Zázemí zahraničních týmů je zcela odlišné od 

týmů z České republiky. Dostáváme se k otázkám proč tomu tak je?  

V zahraničí je basketbal velice rozšířen a nemají problém se sháněním sponzorů 

pro jejich tým. 

Tak to by to mělo chodit i u nás, ale je potřeba zjistit jaký je zde problém. Je to 

nedostatečnou podporou sponzorů? Nebo nedostatkem zájmu o tento sport? 

 

Třetí hypotéza byla opět potvrzena. Počet střeleckých tréninku v týdenním 

mikrocyklu jednotlivých týmů byl poměrně vysoký. Odráží se to také na procentuální 

úspěšnosti hráčů v zápase.  

Ještě bych chtěla zdůraznit přístup trenéra Partizanu, který hráče vede k časté 

individuální střelbě na tréninku ve všech různých střeleckých pozicích. 

 

Poslední hypotéza byla z části potvrzena. Výjimkou byl pouze tým USK Praha, 

kde byla intenzita stále konstantní během celé přípravy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

11  Použitá literatura: 

 

1. BARTŮŇKOVÁ, S. Fyziologie člověka a tělesných cvičení. Praha: Karolinum, 

2010 

2. ČELIKOVSKÝ, S. a kol. Antropomotorika. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1990 

3. ČELIKOVSKÝ, S. a kol. Antropomotorika. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1977 

4. DOBRÝ, L. Didaktické základy sportovního tréninku. Praha: Olympia, 1983 

5. DOBRÝ, L., SEMIGINOVSKÝ, B. Sportovní hry. Výkon a trénink. 1. vyd. 

Praha: Olympia, 1988 

6. DOBRÝ, L., VELENSKÝ, E. Košíková: teorie a didaktika. 1. vyd. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1987 

7. DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2009 

8. GANDOLFI, G., COUZENS, G. S. Hoops!. USA: McGraw – Hill book 

company, 1987 

9. HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie tělesné zátěže II. (speciální část - 1. díl). 

Praha: Karolinum, 1993 

10. HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie tělesné zátěže I. (obecná část). 2. vyd. 

Praha: Karolinum, 2008 

11. CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Olympia, 1991 

12. JANSA, P., DOVALIL, J. a kol. Sportovní příprava. Praha: Q-art, 2009 

13. LEHNERT, M., NOVOSAD, J., NEULS, F. Základy sportovního tréninku I. 

Olomouc: nakladatelství HANEX, 2001 

14. LEHNERT,M., NOVOSAD, J., NEULS, F., LANGER, F., BOTEK, M. Trénink 

kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010 

15. PETERA, P., KOLÁŘ, P. NBA Historie a současnost. České první vydání, Praha : 

Jan Vašut, 1998  

16. PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Grada Publishing, 2010 

17. ŠIMONEK, J. a kol. Kondiční príprava v kolektívnych športových hrách. 

Bratislava: Šport, slovenské telovýchovné vydavatelstvo, 1987 

18. ŠTILEC, M. a kol. Sportovní příprava dětí a mládeže. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1989 



69 

19. VELENSKÝ, E. a kol. Basketbal – nové poznatky a zkušenosti z trenérské praxe 

s družstvy všech výkonnostních úrovní.  Praha: Olympia, 1987 

20. VELENSKÝ, M. Basketbal – herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. 

Praha: Grada Publishing, 1999 

21. CBF [online] dostupné z www.cbf.cz dne [19.8.2011] 

22. USK Praha [online] dostupné z www.uskpraha.cz dne [19.8.2011] 

23. Basketball Brno [online] dostupné z http://basketballbrno.cz dne [19.8.2011] 

24. Club Joventut Badalona [online] dostupné z http://www.penya.com dne 

[19.8.2011] 

25. KK Partizan mt:s [online] dostupné z http://www.kkpartizan.rs/sr/tim.php dne 

[19.8.2011] 

26. European Basketball Main Page [online] dostupné z www.eurobasket.com dne 

[19.8.2011] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbf.cz/
http://www.uskpraha.cz/
http://basketballbrno.cz/
http://www.penya.com/
http://www.kkpartizan.rs/sr/tim.php
http://www.eurobasket.com/


70 

12  Seznam tabulek 

Název           strana  

Tab. č. 1 – Výška těla, hmotnost a příklad typických somatotypů (mužů) v basketbale ............ 14 

Tab. č. 2 – Výška těla, hmotnost a procento tuku sportovců v basketbale.................................. 14 

Tab. č. 3 – Průměrná výška a váha hráčů uvedených týmů ........................................................ 14 

Tab. č. 4 – Příklady reakční rychlosti na různé podněty ............................................................. 18 

Tab. č. 5 – Jednotlivé úseky sprintu a přiřazené druhy rychlosti ovlivňující výsledek závodu .. 19 

Tab. č. 6 – metody stimulace cyklické rychlosti ......................................................................... 20 

Tab. č. 7 – Časový průběh obnovy CP při opakované aktivaci ATP-CP systému ...................... 21 

Tab. č. 8 – Orientační počet opakování cviku při zátěži ............................................................. 23 

Tab. č. 9 – Metodotvorné komponenty posilování a jejich pravděpodobný tréninkový efekt. ... 23 

Tab. č. 10 – Parametry efektivních tréninkových zatížení při rozvoji jednotlivých silových 

schopností.................................................................................................................................... 24 

Tab. č. 11 – Orientační parametry anaerobního a aerobního zaměření při silově vytrvalostní 

metodě posilování. ...................................................................................................................... 28 

Tab. č. 12 – Vymezení vytrvalostních schopností podle převážné aktivace energetických 

systémů........................................................................................................................................ 31 

Tab. č. 13 – Rámcové schéma periodizace ročního tréninkového cyklu .................................... 39 

Tab. č. 14 – Typy mikrocyklů v ročním tréninkovém cyklu ....................................................... 42 

Tab. č. 15 – Soupiska hráčů Basketball Brno ............................................................................. 46 

Tab. č. 16 – Soupiska týmu USK Praha ...................................................................................... 47 

Tab. č. 17 – Soupiska hráčů DKV JovVentut Badalona ............................................................. 48 

Tab. č. 18 – Soupiska týmu Partizan ........................................................................................... 49 

Tab. č. 19 – Kdy začalo Vaše přípravné období?........................................................................ 50 

Tab. č. 20 – Byla někomu z týmu vypracována individuální příprava? ...................................... 50 

Tab. č. 21 – V případě, že ano, jak dlouho trvala? ...................................................................... 51 

Tab. č. 22 – Absolvovali jste před začátkem přípravného období nějaké zátěžové testy? .......... 52 

Tab. č. 23 – Kolikrát týdně jste měli průměrně trénink? ............................................................. 52 

Tab. č. 24 – Seřaďte následující schopnosti, kterým jste se nejvíce věnovali v přípravném 

období od nejvíce zastoupeného. ................................................................................................ 52 



71 

Tab. č. 25 – Zvyšovala se intenzita zatížení ve vašem přípravném období? .............................. 53 

Tab.č. 26 – Měli všichni hráči stejnou intenzitu zatížení po celou dobu přípravného období? .. 53 

Tab. č. 27 – Pokud jste odpověděli na předchozí otázku ne, tak uveďte podle čeho se určovala 

míra zatížení jednotlivých hráčů? ............................................................................................... 54 

Tab. č. 28 – Vyskytovaly se ve Vašem přípravném období prvky z jiných sportů? Pokud ano 

uveďte jaké. ................................................................................................................................. 54 

Tab. č. 29 – Měli jste možnost využití nějakých speciálních pomůcek k rozvoji Vašich 

schopností? Pokud ano uveďte jaké. ........................................................................................... 55 

Tab. č. 30 – Měli jste jako tým k dispozici kondičního trenéra? ................................................ 55 

Tab. č. 31 – Byla Vám zajištěna každodenní regenerace během přípravy? ................................ 56 

Tab. č. 32 – Pokud jste odpověděli ano, tak jaká? Uveďte. ........................................................ 56 

Tab. č. 33 – Jak byste zhodnotili toto přípravné období? ........................................................... 57 

Tab. č. 34 – Bodové statistiky družstva Basketball Brno ............................................................ 65 

Tab. č. 35 – Bodové statistiky družstva USK Praha ................................................................... 65 

Tab. č. 36 – Bodové statistiky družstv Partizan .......................................................................... 65 

Tab. č. 37 – Procentové statistiky střelby týmu DKV Joventut Badalona .................................. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

13  Přílohy 

Dotazník 

Otázka č.1 - Kdy začalo vaše přípravné období? 

a) měsíc před začátkem soutěže 

b) dva měsíce před začátkem soutěže 

c) jiné (uveďte)  ………………….. 

 

Otázka č. 2 - Byla vám nebo někomu z týmu nařízena nebo vypracována individuální 

příprava? 

a) ano 

b) ne 

 

Otázka č.3 - Pokud ano jak dlouho trvala? 

a) týden 

b) dva týdny 

c) 3 týdny 

d) měsíc 

e) déle než měsíc 

 

Otázka č.4 - Absolvovali jste před začátkem přípravného období nějaké zátěžové testy? 

a) ano 

b) ne 

 

Otázka č. 5 - Kolikrát týdně jste měli trénink? Uveďte průměrný počet. 

uveďte: 

 

Otázka č. 6 - Seřaďte následující schopnosti, kterým jste se nejvíce věnovali 

v přípravném období od nejvíce zastoupeného: 

a) vytrvalostní 

b) rychlostní 

c) silové 

d) koordinační 
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Otázka č. 7 -  Zvyšovala se intenzita zatížení v přípravném období? 

a) ano 

b) ne 

 

Otázka č. 8 - Měli všichni hráči stejnou intenzitu zatížení po celou dobu přípravného 

období? 

a) ano 

b) ne 

 

Otázka č. 9 - Pokud jste na předchozí otázku odpověděli NE, tak podle čeho se určovala 

míra intenzity zatížení? 

a) tepové frekvence 

b) předešlých zátěžových testů 

c) postů v basketbale 

d) jiné (uveďte) ………………… 

 

Otázka č. 10 - Vyskytovaly se ve vašem přípravném období prvky z jiných sportů? 

Pokud ano zaškrtněte jaké. 

a) ano (gymnastika, atletika, plavání, cyklistika) jiné ………………….. 

b) ne 

 

Otázka č. 11 - Měli jste možnost využívat nějaké speciální pomůcky? 

a) balanční pomůcky 

b) sportester 

c) brzdící panáky 

d) jiné (uveďte) ……………….. 

 

Otázka č. 12 - Měli jste jako tým k dispozici kondičního trenéra? 

a) ano 

b) ne 

 

Otázka č. 13 -Byla vám zajištěna rehabilitace každý den přípravy? 

a) ano  

b) ne 
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Otázka č. 14 - Pokud ano tak jaká? 

a) bazén 

b) lékař 

c) masáže 

d) jiné (uveďte) ..………………. 

 

Otázka č. 15 - Jak byste zhodnotili Vaše přípravné období z hlediska připravenosti a 

Vašich pocitů? 

 


