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Abstrakt 

 

Název:   Kondiční příprava v basketbalu  

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je shrnout a utřídit poznatky o kondiční 

přípravě basketbalistů a dále zařadit rozvoj jednotlivých 

kondičních schopností v rámci ročního tréninkového cyklu. 

 

Metody:  Práce je zpracována jako literární rešerše, bylo tedy využito 

analýzy literárních zdrojů relevantních pro toto téma.  

      

Výsledky:  Práce pojednává o složkách kondiční přípravy, ve které se 

basketbalisté zaměřují především na rozvoj rychlostně silových 

schopností. Tyto schopnosti jsou rozhodující pro výkon 

basketbalisty. Pro efektivitu kondiční přípravy je v práci zahrnuta 

kapitola o potřebě individualizace tréninků. Kvůli prevenci zranění 

je také důležitá součást kondiční přípravy rozcvičení a regenerace 

basketbalistů.  

 

Klíčová slova:  Kondiční trénink, basketbal, síla, rychlost, vytrvalost, koordinace, 

pohyblivost 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title:    Fitness training in basketball 

 

Objectives:   The main aim of this thesis is to summarize and organize the 

knowledge about fitness training of basketball players and further-

more to classify the development of individual fitness abilities 

within the yearly training cycle. 

 

Methods:    This work is done in the form of a literature review using the 

method of relevant literature sources analysis. 

 

Results:        This thesis deals with aspects of fitness preparation, where basket-

ball players focus themselves on the development of speed-force 

abilities, which are decisive for the performance of players. 

A chapter concerning the need for individualization of trainings is 

included for the scope of increasing fitness effectiveness prepara-

tion. To prevent injury, there is an important part about warming 

up and regeneration of basketball players. 

 

Keywords:  fitness training, basketball, power, speed, endurance, coordination, 

flexibity 
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Úvod 

 

Basketbal se vyvíjí od roku 1891 a za tu dobu se stal jednou z nejznámějších 

a nejoblíbenějších sportovních her. Dokazuje to už jen fakt, že Mezinárodní basketbalová 

federace (FIBA - International Basketball Federation) sdružuje 213 členských států 

z celého světa ze všech kontinentů. Už v roce 1904 byl basketbal prezentován 

na olympijských hrách jako ukázkový sport a do programu OH byl zařazen v roce 1936 

v Berlíně. Díky své oblíbenosti se z basketbalu vyvinuly další modifikace, například 

basketbal vozíčkářů, který je součástí paralympijských her, basketbal 3x3, který se hraje 

na jeden koš, nebo mini-basketbal. 

Jedná se o hru brankového typu, ve které proti sobě hrají dvě družstva o pěti 

hráčích. Družstva se snaží vhodit míč skrz branku (obroučku) a dosáhnout tak během 

řádné hrací doby (4x10 minut) co nejvíce bodů. 

Dle mého názoru jde o velmi atraktivní sport, jelikož se vyznačuje svou 

dynamikou, variabilitou a originalitou v řešení herních situací. Od vzniku basketbalu se 

stále více ve hře uplatňuje výbušnost, síla a hlavně rychlost. Basketbal tím klade nároky 

na fyzickou připravenost hráče, proto je důležitá kondiční příprava v tréninkovém 

procesu. Současný basketbal se od svého vzniku velmi zrychlil, to se děje především díky 

rozvoji a zdokonalování teorie sportovního tréninku. 

Téma se zaměřením na basketbal jsem si zvolila, protože jsem basketbal hrála 

závodně a stále se o něj zajímám pasivně i aktivně. Jsem přesvědčena, že kondiční 

příprava k tomuto sportu neodmyslitelně patří, a proto jsem si za téma zvolila právě ji 

a chtěla bych podrobně prostudovat všechny její aspekty. 
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Současný stav bádání 

 

Při vyhledávání literatury jsem dospěla k názoru, že je v současné době v české 

literatuře málo publikací věnovaných tématu kondiční přípravy basketbalistů. Zde mohu 

uvést několik českých, popřípadě slovenských autorů, kteří se kondiční přípravou 

v basketbalu zabývali nebo zabývají – Dobrý, Kaplan, Karger, Pětivlas, Šimonek. 

V zahraniční literatuře se práce o kondiční přípravě basketbalistů vyskytují 

častěji. Například je to rozsáhlá monografie Complete conditioning for basketball 

(Brittenham, 1996). 

Dále mohou trenéři nalézt informace v publikacích: Výkon a trénink ve sportu 

(Dovalil a kol, 2002) nebo Sportovní trénink (Perič, Dovalil, 2010). Nalezneme zde 

informace o obecné kondiční přípravě.  

V neposlední řadě je téma o kondiční přípravě zpracováno v publikacích 

věnovaných jiným sportovním hrám, které jsou z části aplikovatelné i na basketbal, 

například: Fotbal, kondiční trénink (Psotta, 2006) nebo Volejbal, kondiční příprava 

(Vavák, 2011). 
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Cíle práce 

Cílem této práce je shromáždit a ucelit informace o kondiční přípravě 

basketbalistů. Předkládaná práce by měla přispívat jako tréninková pomůcka trenérům 

basketbalu. 

 

Úkoly práce 

Zpracovat text o kondiční přípravě basketbalistů. Hlavním úkolem je vytvořit 

ucelený přehled o tomto tématu a získat informace z literatury o tom jak by kondiční 

příprava měla vypadat. Rozdělit a shrnout kondiční přípravu dle schopností a sepsat jejich 

možný rozvoj a nastínit příklady cvičení. Nakonec se zaměřit na potřebu individualizovat 

tréninky kondiční přípravy a také zdůraznit důležitost rozcvičení a kompenzačních 

cvičení jako součást kondiční přípravy. 

 

Metodika práce 

Tato bakalářská práce je prací teoretickou, je tedy zpracována jako literární rešerše 

textu. Úkolem je shromáždit a interpretovat poznatky z relevantní literatury vztahující se 

k tomuto tématu. Vyhledat dostupné informace o této problematice a utřídit získané 

poznatky ze všech oblastí práce (charakteristika basketbalu, rychlostní, vytrvalostní 

a silové schopnosti, požadavky kondiční přípravy). 
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1  Stručná historie basketbalu  

 

První zmínky o hře, jež se podobala basketbalu, nacházíme už v období Májů 

a Aztéků, ale za počátek vzniku této hry považujeme rok 1891. Zakladatelem této hry je 

dr. James Naismith, který právě v tomto roce představil hru svým studentům na univerzitě 

ve Springfieldu ve státě Massachusetts, USA. Dr. Naismith připevnil na protilehlé strany 

tělocvičny koše na broskve, do kterých měli studenti vhazovat fotbalový míč. Hlavním 

cílem této hry bylo vytvořit sportovní činnost, která by zpestřila výuku a dala by se 

provozovat během zimní výuky v tělocvičně. Jednalo se o přihrávací hru (míč se dal také 

přihrávat o zem) bez běhání a pohybu s míčem, hra podporovala týmovou činnost. Při hře 

byl vyloučen tělesný kontakt soupeřů. Tehdejších 13 pravidel bylo o rok později vytištěno 

v časopise Triangl. Jak se postupem času pravidla vyvíjela, stal se z pomalého a téměř 

statického sportu rychlý a technický sport. 

 Profesionální basketbal vznikl z nutnosti. Po celé USA v místních sdruženích 

Young Men's Christian Association (YMCA) začalo soutěžit více a více amatérských 

týmů. Díky zájmu ze strany diváků byla roku 1898 založena první známá profesionální 

liga v oblasti Filadelfie. Národní basketbalová liga (NBA) zahájila svou činnost roku 

1903 a trvá dodnes. 

 V roce 1904 v Saint Louis v USA byl basketbal poprvé zařazen na olympijské hry 

jako ukázkový sport. V Ženevě byla roku 1932 ustanovena tehdy Mezinárodní amatérská 

federace basketbalu, dnes známá jako FIBA. Zakládajících členů bylo osm a mezi nimi 

i Československo. Po jejím uznání Mezinárodním olympijským výborem (MOV) v roce 

1936 byl mužský basketbal zařazen do programu olympijských her v Berlíně. Ženský 

basketbal byl zařazen mezi olympijské sporty až v roce 1976 v Montrealu (Petera, Kolář). 

 

1.1  Basketbal v českých zemích 

Basketbal se v českých zemích představil už v roce 1897 díky českému učiteli 

tělocviku Josefu Karáskovi, který tuto hru představil ve Vysokém Mýtě. První utkání 

se uskutečnilo mezi studenty tamního gymnázia. Hru popisuje a pravidla předkládá o rok 

později Josef Klenka v časopise Sokol. Česká basketbalová federace (ČBF), která byla 

založena roku 1992, je hlavní řídící instituce pro basketbal v Česku. 



12 
 

2  Charakteristika basketbalu 

 

Basketbal je týmová sportovní hra brankového typu (Velenský, 2007). V současné 

době ovlivňují basketbal tři různé herní směry (Velenský, 1999): 

 Pojetí evropského basketbalu, basketbalu organizačně podléhajícímu FIBA 

 Pojetí amerického univerzitního basketbalu NCAA 

 Pojetí americké profesionální soutěže NBA 

Každý z těchto tří typů přináší do basketbalového světa něco jiného. V některých 

pravidlech jsou malé rozdíly. Avšak základní charakteristika této sportovní hry a její 

podstata zůstává stejná, tuto příbuznost můžeme najít v několika bodech. Během utkání 

se všichni hráči aktivně zapojují do útoku i obrany. Úkoly útočníků a obránců 

se nerozdělují předem, ale hráči je přebírají v okamžiku, kdy se změní průběh hry. Úseky 

mezi obranou a útokem a naopak se v terminologii nazývají přechodová fáze. 

Pro přechod z útoku do obrany je typický rychlý návrat na obrannou polovinu hřiště 

a okamžité rozebírání útočníků obránci a to zejména útočníka s míčem. V přechodu 

z obrany do útoku se většinou družstva snaží o rychlé přenesení míče na polovinu soupeře 

s možností zakončení (i z dlouhých vzdáleností). Agresivní obrana je další součástí všech 

typů basketbalu. Snaha získat míč, a nedostat tak koš, navozuje vysokou aktivitu obránců. 

Je také důležitá spolupráce a organizace všech hráčů. Protože je obrana tak agresivní 

a důsledná, stává se obtížnější i vytváření situací k zakončení útoku. Útočník s míčem je 

napadán téměř okamžitě po chycení míče. Pro postupný útok je průvodním znakem 

nepřetržitý pohyb hráčů při uvolňování bez míče a dále vytváření situace jeden na jednoho 

nebo dva na dva. Efektivita družstva je tedy závislá na kvalitě herních výkonů 

jednotlivých hráčů (Velenský, 1994, 1999). 

 

2.1  K pravidlům basketbalu  

 V průběhu let se basketbalová pravidla měnila, ale základní principy, jež byly 

vymyšleny dr. Naismithem, zůstávají stejné.  

V basketbalu se s míčem hraje rukama. Na hřišti je dovoleno pohybovat 

se s míčem jen určitým způsobem. Je povoleno kutálení míče, hození, přihrání, tečování 
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a nejčastěji vedení míče – driblování. Dribling je odrážení míče o zem, ale jen jednou 

rukou nebo rukama střídavě. Jakmile hráč přestane driblovat, nemůže už dribling znovu 

zahájit. Za porušení pravidel je považováno odbití míče pěstí nebo kopnutí do míče 

či blokování míče kteroukoliv částí dolní končetiny. 

V utkáních proti sobě nastupují dvě družstva o pěti hráčích. Ti mohou být 

v průběhu utkání střídáni náhradníky, ovšem maximální počet hráčů v týmu je 12. 

V evropském basketbale hraje většina týmů v základní sestavě s jedním rozehrávačem, 

dvěma křídly a dvěma pivoty. V NBA mají sestavu odlišnou. Hrají dva rozehrávači, dvě 

křídla a jeden pivot. Oproti jiným sportovním hrám stejného typu (fotbal, házená…) se 

basketbal liší především umístěním branek – košů. Ty jsou zavěšeny nad zemí ve výšce 

3,05 metru (to platí pro mládežnické kategorie od 11 let a pro seniorské kategorie), proto 

basketbal nemá funkci brankáře. Cílem hráčů je vhodit míč do soupeřova koše a zabránit 

soupeři, aby dosáhl koše. Vítězem utkání je družstvo, které na konci hrací doby získalo 

více bodů. Body se získávají za úspěšnou střelbu, a to v hodnotě jednoho bodu za úspěšný 

trestný hod, v hodnotě dvou bodů, je-li koš dosažen z dvoubodového území, 

nebo v hodnotě tří bodů, je-li koš dosažen z tříbodového území. Bodová území jsou 

vyznačena na obrázku číslo 1. 

 

Obrázek 1 - Dvoubodové a tříbodové území (Pravidla basketbalu 2014) 

Hřiště má obdélníkový tvar, který má rozměry 28x15 metrů, viz obrázek 2. Hrací 

plocha je ze všech stran vzdálena nejméně dva metry od jakékoliv překážky. Ohraničují 

ho dvě postranní čáry a dvě čáry koncové. Ohraničující čáry a vše co je vně hřiště je 
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součástí zázemí – tzv. autu. Hráč s míčem se nesmí jakoukoliv částí těla dotýkat podlahy 

na hraničních čarách nebo za nimi. Toto porušení se trestá ztrátou míče. 

 

 

Obrázek 2 - Rozměry hřiště (Pravidla basketbalu 2014) 

Basketbalová utkání se skládají ze 4 čtvrtin trvajících 10 minut. Mezi čtvrtinami 

jsou dvouminutové přestávky a přestávka mezi poločasy trvá 15 minut. Pravidla 

v basketbalové soutěži NBA se v některých bodech liší od pravidel FIBA, například jedna 

čtvrtina v NBA trvá 12 minut. Na útok má družstvo dle pravidel FIBA 24 vteřin, tento 

limit končí ztrátou míče, nebo střelbou na koš s dotykem obroučky. V NBA má družstvo 

na útok 32 vteřin.  
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V basketbalu se rozlišují dva typy porušení pravidel – přestupky a chyby. 

Přestupky jsou porušení pravidel, která se nezaznamenávají do zápisu o utkání. Jsou 

trestány ztrátou míče. Míč získává družstvo, které se neprovinilo přestupkem, 

vhazováním ze zázemí. To probíhá z  místa nejbližšího přestupku. Chyby jsou naopak 

zaznamenávány do zápisu o utkání a připisují se ke jménům hráčů, ale i trenérů, 

uvedených v zápise. Trestá se ztrátou míče (mělo-li míč družstvo, které se provinilo), 

nebo trestnými hody. Hráč, který během hrací doby dosáhne své páté chyby, je vyloučen 

z utkání.  

 

2.2  Somatické faktory 

Somatické faktory hrají v basketbale významnou roli. K těmto faktorům patří 

(Dovalil a kol, 2002): 

 Výška a hmotnost těla 

 Délkové rozměry a poměry jednotlivých částí těla 

 Složení těla (rozlišujeme aktivní tělesnou hmotu a tuk) 

 Tělesný typ 

Je známo, že basketbalisté se rekrutují z lidí s nadprůměrnou výškou. Výška 

postavy je pro basketbalisty velkou výhodou, zejména pro pivoty, kteří dosahují až 214 

cm. Rozdíly jsou patrné mezi jednotlivými herními posty, k nejnižším postavám patří 

rozehrávači. Výškový průměr v NBA v současné době činí 200 cm (Grasgruber, Cacek 

2008). Kromě větší výšky postavy je výhodou i větší rozpětí paží. Mezi jednotlivými 

hráčskými posty se vyskytují somatické rozdílnosti. 

Somatické faktory v modelu A v modelu B 

Tělesná výška 45% 50% 

Rozpětí horních končetin 20% 30% 

Poměr tělesné výšky a hmotnosti 35% 20% 

Tabulka 1 - Důležitost somatických faktorů ve výkonu basketbalisty 

(Dobrý, Velenský, 1987) 
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Z tabulky číslo 1 je patrné, které somatické faktory jsou pro výkon basketbalisty 

nejdůležitější. Model A – odhad faktorů tvořících strukturu současného vrcholového 

výkonu, model B – požadavky na faktory výkonu při výběru talentů. 

 

2.2.1  Somatotyp basketbalistů 

Podíváme-li se na somatotyp basketbalistů, preferujeme typy ektomorfní 

mezomorf a mezomorf-ektomorf. U mezomorfní komponenty převládá masivní svalstvo 

a silná kostra. U ektomorfie převládají znaky křehkosti, vytáhlosti, útlosti a slabé 

svalstvo, jsou zde předpoklady pro vytrvalostní sporty.  

 

Obrázek 3 - Somatotypy basketbalistů – modře muži, červeně ženy (Bernaciková,  

Kapounková, Novotný, 2011) 
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2.3  Výkon basketbalisty v utkání 

Basketbal charakterizují variabilní pohybové činnosti a pohybová aktivita střídavé 

intenzity (Šimonek a kol., 1987). Intenzita zatížení je při tom střední až maximální. 

Ve hře se střídají činnosti acyklické (přihrávka, střelba…) s činnostmi cyklickými, 

během. Pro basketbal je typické časté přerušování hry.  

Při rozboru utkání byly získány údaje o herních činnostech jednotlivce (Dobrý, 

1987): 

 Uběhnutá vzdálenost – 4800 až 7000 metrů 

 Počet výskoků – 40 až 50 

 Počet změn směru – až 640 

 Počet změn rychlosti – až 440 

(Údaje se však mohou rozcházet, jelikož nejsou získány z velkého počtu družstev 

a z různých výkonnostních úrovní.) 

Běh na delší vzdálenost není v basketbale častý, je to spíše pohyb v menším 

prostoru na krátké vzdálenosti. Bylo zjištěno (Dobrý, Velenský, 1987), že průměrná délka 

jednoho úseku při uvolňování bez míče činí 7,5 metrů, při uvolňování s míčem je to 5,4 

metrů a při pohybu v obranných činnostech klesá až na 3,8 metru. Z toho vyplývá, 

že pro basketbalistu důležitou úlohu sehrává start, zrychlení a brzdivý pohyb, proto je 

nutný rozvoj výbušné síly.  

 

2.3.1  Výkon basketbalisty z hlediska fyziologie zátěže 

 Jak již bylo řečeno, basketbal je hra s povahou přerušované aktivity. 

Přibližná délka hry bez přerušení je 40 až 150 sekund.  

Dle Korjagina, 1977 (Dobrý, Velenský, 1987) absolvuje basketbalista přibližně 

26% hrubého času utkání v aerobních podmínkách, přitom tepová frekvence nepřesáhne 

160 tepů za minutu, a 74% času v podmínkách anaerobních, kde byly naměřeny hodnoty 

tepové frekvence vyšší než 160 tepů za minutu. Průměrné hodnoty tepové frekvence, 

které byly zaznamenány během jednoho utkání, jsou uvedeny v tabulce číslo 2. 
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TF % hrubého času Výskyt v jednom utkání Průměrná doba trvání 

Do 120 3,2 4x 47 s 

121 – 140 6,2 14x 23,2 s 

141 – 160 16,6 neuvedeno neuvedeno 

161 – 180 40,0 40x 38,5 s 

181 a více 34,0 40x 32,5 s 

 

Tabulka 2 - Tepová frekvence hráče během utkání dle Konzaga, Freye 

(Dobrý, Velenský, 1987) 

Jak můžeme vidět, z měření vychází, že hodnoty tepové frekvence se z největší 

části utkání pohybují mezi 161 – 180 a více tepy za minutu Na pokles tepové frekvence 

má vliv především přerušení hry pro oddechový čas, střídání či trestné hody. Jiná 

přerušení jsou tak krátká, že jejich vlivem nemůže tepová frekvence klesnout. Ke snížení 

tedy dochází kvůli změně intenzity činnosti a druhu činnosti.  

Dle Šimonka (1987) dosahuje maximální spotřeba kyslíku (VO2max) u mužů 

v průměru 59 ml*kg-1 a u žen 54,5 ml*kg-1. Porovnání VO2max basketbalistů s jinými 

sportovci můžeme vidět na obrázku číslo 4.  
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Obrázek 4 - Porovnání VO2max u výkonných sportovců a sportovkyň (údaje různých 

autorů – Dovalil a kol, 2002), muži černě, ženy bíle 

Z obrázku je patrné, že hodnoty VO2max basketbalistů se podobají i hodnotám 

hráčů dalších sportovních her. Je to například: fotbal, házená, pozemní hokej a lední 

hokej.  

Intenzita zatížení během výkonu se pohybuje mezi střední a maximální.  Hlavním 

zdrojem energie během zatížení je v případě basketbalu adenosintrifosfát (ATP), 

kreatinfosfát (CP) a glykogen. První možností, jak se získává ATP je z ATP-CP systému, 

který je získáván přímo ze svalu. Za druhé získáváme ATP anaerobní glykolýzou. Oba 

systémy nevyžadují přítomnost kyslíku (Britenham, 1996). 
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Procenta využití aerobního a anaerobního systému během zatížení v utkání jsou 

od různých autorů velmi podobné. Dle Korjagina, 1977 (Šimonek a kol., 1987) je 

procento využití aerobního systému v zatížení basketbalisty 26% a anaerobního systému 

74%. Dle Brittenhama (1996) je využití anaerobního krytí během utkání asi 80% 

a aerobního 20%. Využití aerobního a anaerobního krytí během utkání dle Bernacikové, 

Kapounkové a Novotného (2010) znázorňuje obrázek 5. Z obrázku můžeme vidět, že 

basketbalista výraznou část výkonu v utkání stráví v anaerobní zóně.  

 

 

Obrázek 5 - Podíl anaerobního a aerobního krytí během výkonu  (Bernaciková, 

Kapounková, Novotný, 2010) 

Energetický výdej za utkání činí dle Bernacikové, Kapounkové, Novotného 

(2010) 3500 - 4200 kJ. 
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3  Složky kondiční přípravy 

 

Kondiční příprava je jedna ze základních složek sportovního tréninku. Dalšími 

složkami je příprava technická, taktická a psychologická. Jako každý jiný sport vyžaduje 

i basketbal zařazení kondiční přípravy do tréninkového procesu. Tato příprava zajišťuje 

zvládnutí realizace technických dovedností specifických pro basketbal (technika 

driblinku, střelba, přihrávání apod.) jak v čase odpovídajícím délce utkání nebo tréninku, 

tak v čase žádoucím pro provedení určitého herního úkolu. Je důležitá vazba kondiční 

přípravy s přípravou technickou. 

Kondiční příprava zasahuje ve větší či menší míře do různých fyziologických 

funkcí lidského těla (systémy – dýchací, nervosvalový, srdečně-oběhový…). Dotýká se 

i procesů psychických (úrovně aktivace, vůle, koncentrace pozornosti…). 

Obsah je určen požadavky sportovního výkonu. Rozlišujeme dva základní typy 

kondiční přípravy (Dovalil a kol, 2002): 

 Obecná kondiční příprava – Je důležitá především v tréninku dětí. Jde o celkový 

harmonický rozvoj sportovce. Jejím cílem je všestranný rozvoj pohybových 

schopností. Působí na všechny pohybové schopnosti, využívá proto mnoha 

různorodých činností. Tréninkové činnosti se většinou odlišují od soutěžního 

provedení. 

 Speciální kondiční příprava – Odvozuje se od sportovní disciplíny a jejího specifika. 

Jedná se o uplatnění pohybových schopností ve sportovních dovednostech, 

ve speciálně vytvářené struktuře pohybu. Má strukturu velmi podobnou soutěži. 

Většinou spojuje kondiční a technickou složku. Považujeme ji za nezbytný základ 

pro dosah maximálního sportovního výkonu. 

Kondiční schopnosti se rozlišují na základě fyzikálních charakteristik, které 

v daném pohybu převažují. Tyto charakteristiky jsou: síla svalové kontrakce, rychlost 

a trvání pohybu a podle nich se rozlišují kondiční schopnosti silové, rychlostní 

a vytrvalostní. Na obrázku 6 vidíme rozdělení pohybových schopností dle Kováře, 

Měkoty a Štěpničky (2000).  
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Obrázek 6 - Model hierarchické struktury komplexu pohybových schopností (Kovář, 

Měkota, Štěpnička, 2000) 

Hlavním cílem kondiční přípravy je rozvíjet pohybové schopnosti pro potřeby 

sportovního výkonu daného sportu. Vychází přitom ze správného zatížení pomocí 

různých metod. Znalost těchto metod je podmínkou pro účinné vytváření kondičního 

tréninku. Basketbal je všestranná hra, která klade na hráče velké nároky z hlediska 

kondiční připravenosti, týká se to všech jejích složek: rychlost, síla, vytrvalost, 

koordinace a také pohyblivost.  Pro basketbal je charakteristické spojení technické 

stránky a rychlostně-silových schopností. Aby byl tréninkový proces efektivní, musí 

vycházet z hlavních požadavků zatížení basketbalisty v utkání. Dle Šimonka (1987) jsou 

následující kondiční schopnosti rozhodující a podmiňující výkon basketbalisty: 

rychlostní schopnosti, vytrvalost v rychlosti, odrazová vytrvalost, odrazová výbušnost, 

a dále pak všeobecná vytrvalost, dynamická síla a ohebnost (Velenský, 1999).  
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3.1  Silové schopnosti a jejich stimulace 

Silové schopnosti definujeme jako schopnost překonávat nebo udržovat vnější 

odpor svalovou kontrakcí (Perič, Dovalil, 2010). Adaptační změny, podmiňující 

zvyšování úrovně silových schopností, se dotýkají všech limitujících biochemických, 

fyziologických a morfologických činitelů. Účinek silového tréninku je spojen 

se zvětšením příčné plochy svalu, dále se změnami energetických zásob svalu 

a enzymatickou aktivitou. Mluví se také o zmnožení svalových vláken (hyperplazie), 

které je důležité pro maximální sílu. Díky přizpůsobení nervového systému ve smyslu 

frekvence budivých vzruchů a jejich rychlosti vedení, se mění nitrosvalová koordinace, 

počet aktivovaných motorických jednotek a různých typů svalových vláken. 

Hlavním cílem svalového tréninku basketbalistů je udržení a rozvíjení činnosti 

nervosvalového systému, který musí rychle vyvíjet svalovou činnost v činnostech 

zásadních pro basketbal. Dále podporuje činnost svalů, které zpevňují klouby (zejména 

kolenní a ramenní). Svalová síla je důležitou součástí prevence proti zranění (Psotta, 

2006). 

Pro určení metod stimulace silových schopností se užívají parametry zatížení, 

které z nich vycházejí a modifikují se podle toho, kterou silovou schopnost chceme 

rozvíjet. Shrnutí metodotvorných činitelů a jejich následný efekt tréninkový zaznamenává 

tabulka číslo 3. Tabulka napovídá, že čím vyšší je velikost odporu, tím je rychlost pohybu 

menší, a tím bude i počet opakování nižší. V případě, že je velikost odporu malá, může 

být i rychlost pohybu větší a také počet opakování vyšší. 

 

Tréninkový efekt 

síla absolutní síla výbušná síla vytrvalostní 

Velikost odporu maximální - střední střední nižší 

Rychlost pohybu malá vysoká střední 

Počet opakování nízký nízký vysoký 

 

Tabulka 3 - Metodotvorné komponenty posilování a jejich pravděpodobný tréninkový 

efekt (Dovalil a kol, 2002) 
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Délku odpočinku volíme v souvislosti s energetickými zónami zajišťující daný 

pohyb. Pro rozvoj silových schopností je potřeba zajištění energie z ATP-CP zóny. 

Proto by měl být odpočinek mezi sériemi 2 – 3 minuty. Výjimkou je rozvoj vytrvalostní 

síly. Během doby odpočinku se zařazují protahovací cviky zaměřené na posilované svaly. 

V basketbale nebudeme aplikovat silový trénink s maximální zátěží (zvedání 

těžkých činek), ale využijeme spíše menšího odporu s rychlejším provedením pohybu 

a větší frekvencí. Zaměříme se na rozvoj síly dolních končetin (např. pro opakované 

výskoky), horních končetin a posílení středu těla, tzv. core trénink (posiluje svaly zad, 

břicha, pánve). Svaly středu těla jsou součástí každého pohybu, jsou zodpovědné 

za stabilizaci trupu při pohybu. Posílení svalstva břicha chrání před bolestmi zad, zejména 

bederní oblasti. Core trénink představuje primárně statická cvičení s výdrží v poloze až 

60 vteřin. Cvičení slouží k zapojení hluboce uložených stabilizačních svalů. Využívá 

i vhodných pomůcek – balanční podložky, gymnastické míče, bosu, TRX, overbally 

(Kuhland, 2013). 

o Příklady cvičení core tréninku: výdrže ve sporu. Varianty 

cvičení: jedna nebo obě ruce jsou opřené o basketbalový míč, 

jedna ruka nebo noha je zvednutá. 

o Výdrž v podporu na předloktích 

o Leh na břiše, ruce i nohy jsou zvednuté 

o Sed pokrčmo, zvednuté nohy 

o Stoj na jedné noze na balanční plošině či bosu 

o Svis na hrazdě, zvedání dolních končetin k hrazdě 

o Svis na žebřinách, přednos 

o Sed-lehy, sklapovačky 

Základními a velmi účinnými cviky pro rozvoj silových schopností jsou dřepy, při 

kterém můžeme využít i činky, dále shyby a kliky (také bench press). 

Silové schopnosti dělíme podle typu svalové kontrakce. Tyto kontrakce jsou 

směrodatné pro stimulaci síly. Podle změny délky svalu a podle napětí svalu dělíme 

kontrakce (Perič, Dovalil, 2010): 
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 Izometrické, statické – napětí ve svalu se zvyšuje a délka se nemění 

 Izotonické, dynamické – délka svalu se mění, napětí svalu je pořád přibližně stejné. 

Dále dělíme izotonickou kontrakci na: 

o Koncentrickou – sval se ukracuje a napětí se nemění 

o Excentrickou, brzdivou – sval se násilím protahuje a napětí se 

nemění 

Dělení svalových kontrakcí je východiskem pro dělení druhů silových schopností. 

Silové schopnosti dělíme na základě vnějšího projevu, typu svalové kontrakce, 

na požadavcích rozvoje. 

 Statická síla – úsilí sportovce se neprojevuje pohybem, jedná se například o udržení 

břemene nebo těla v jedné poloze, statická síla je charakteristická izometrickou 

kontrakcí. 

 Dynamická síla – projevuje se pohybem části nebo celého těla a je charakteristická 

izotonickou kontrakcí. Dynamickou sílu dále dělíme na základě velikosti odporu 

a rychlosti pohybu na výbušnou a rychlou sílu, vytrvalostní sílu a sílu absolutní. 

Výbušná (explozivní) a rychlá síla   

K rozvoji těchto sil je nutné cvičit v požadované rychlosti, té docílíme co možná 

nejvyšší svalovou tenzí v co nejkratším čase. Hraje zde roli v určité míře i absolutní síla, 

aplikujeme metodu opakovaných úsilí a metodu izokinetickou. Výbušná a rychlá síla jsou 

charakteristické vysokým zrychlením a nízkým odporem, proto využíváme metody: 

rychlostní, kontrastní a plyometrickou. Tyto metody mají za účel zlepšení nitrosvalové 

a mezisvalové koordinace. Tato síla je důležitou součástí basketbalu, neboť je využíváme 

nejčastěji a to při odrazech, tzn. že je důležitá při doskakování míče, blokování, 

zakončování, dále ji ještě využijeme při přihrávání nebo při rychlých startech či změnách 

směru. Pro basketbalistu je rozhodující explozivní síla dolních končetin. Ta zajišťuje 

úspěšné překonání protihráče v prvních krocích úniku, nebo při rychlých změnách směru. 

V tréninku výbušné a rychlé síly nejvíce využíváme odrazových a švihových cvičení. 

Z pohledu basketbalu je nejlepší kombinovat silové a obratnostní cvičení. V rámci tohoto 

tréninku se hojně využívají pomůcky, nejčastěji medicinbaly, expandery apod. (Dovalil 

a kol., 2002; Perič, Dovalil, 2002). 
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Metoda rychlostní 

Základem této metody je až maximální rychlost pohybu. Větší pokles rychlosti 

naznačuje ukončení cvičení. Velikost odporu je 30 – 60% opakovacího maxima. Počet 

opakování je 6 – 12 nebo je délka zatížení 5 – 15 sekund. Délku odpočinku vymezuje 

požadavek na obnovu energetických rezerv, většinou jsou to 1 – 2 minuty, mezi sériemi 

je délka odpočinku 3 – 5 minut. Celkový objem cvičení závisí na trénovanosti hráčů 

a období cyklu. 

Metoda plyometrická 

Plyometrický trénink efektivně kombinuje rozvoj rychlosti se silou, jehož 

výsledkem je rozvoj výbušné síly. Tato metoda začíná tím, že sval je na začátku cvičení 

stažen v tzv. svalovém předpětí. Předpětí dosáhneme pohybovou energií (např. při pádu 

těla nebo břemene z výšky). Po brzdivé kontrakci svalu, která dochází při dopadu, nastane 

aktivní kontrakce, zde klademe důraz na rychlý přechod. Velikost odporu určuje výška 

pádu nebo výskoku (maximálně 1 metr) a hmotností břemene, nejčastěji se používá 

hmotnost vlastního těla. Počet opakování se doporučuje 5 – 6 a počet sérií 3 – 5. Délka 

odpočinku musí být taková, aby se byla zajištěna resyntéza energetických zdrojů a udržela 

se nervová vzrušivost, v praxi se pohybuje mezi 3 – 8 minutami. Je důležité kontrolovat 

techniku pohybu, plynulost, měkkost pohybu. Průběh cviku by měl představovat jeden 

pohyb (ne pohyb ve dvou či více fázích). Při cvičení by se měly používat pohyby podobné 

činnostem v utkání (Brittenham, 1996; Psotta, 2006).  

o Opakované výskoky se švihem paží vzhůru (možnost s dotykem 

na visící předmět nebo na obroučku či desku). Odrazy okamžitě 

po doskoku. 

o Opakované odrazy ze strany na stranu. Bočné postavení k bedně. 

Odraz do výskoku s dopadem na druhé straně bedny.  

o Čelné postavení k bedně, výskoky snožmo na bednu (výška dle úrovně 

síly cvičence – 20 – 100 cm). Následně odskok zpět na zem. Varianty 

práce paží: se švihovou prací paží, ruce v bok, ruce v týl. 

o Přeskoky překážek (4 – 5) v jednom směru, vzdálenost mezi 

překážkami taková, aby bylo možné přeskakovat hned další. Varianty: 

stejná výška překážek, jiná výška překážek. Zvětšovat rozestupy mezi 

překážkami 
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o Přeskoky z kliku. Pravá ruka je položená na vyvýšené podložce. 

Cvičenec udělá klik a odrazem přeskočí podložku tak, aby dopadl 

levou rukou na podložku (varianta s tlesknutím v letu).  

o Odhody obouruč. Odhod medicinbalu proti zdi začíná za hlavou, při 

chycení se ruce dostávají zase za hlavu a následuje opět odhod.   

Metoda izokinetická 

Využívá speciálních posilovacích trenažérů, které v průběhu cvičení vytváří 

odpor podle velikosti vyvíjeného úsilí sportovce. Díky tomu svaly po celou dobu cvičení 

vytvářejí maximální dynamické napětí při konstantní rychlosti pohybu. Počet opakování 

by měl být 6 – 8 v 5 – 8 sériích a odpočinek 2 – 3 minuty. Cvičení se provádí co 

nejrychleji. 

Vytrvalostní síla 

Pro vytrvalostní sílu je charakteristická činnost prováděná po delší dobu, se stálou 

rychlost pohybu a nízkým odporem. Využíváme ji jako předpoklad podávat silový výkon 

co nejdelší dobu, ideálně po dobu utkání. Metodami pro rozvoj silové vytrvalosti jsou: 

metoda silově vytrvalostní a doplňkově metoda opakovaných úsilí (kvůli rozvoji síly 

absolutní). V tomto tréninku požadujeme delší dobu cvičení, proto nemůže být velikost 

odporu větší než zhruba 50% maxima. Podle toho jak velký zvolíme odpor, se aktivují 

jiné typy svalových vláken a tím se mění adaptační efekt (obrázek 7). Při nízké intenzitě 

se aktivují SO vlákna, při vyšší intenzitě se pak aktivují FOG vlákna a dále FG vlákna 

při maximální intenzitě (Dovalil a kol., 2002). 

 

Obrázek 7 - Aktivace různých typů svalových vláken v závislosti na velikosti vyvíjené 

tenze (v % maxima) dle Willmora a Costilla 1993 (Dovalil a kol., 2002) 



28 
 

Druhy svalových vláken (k obrázku 7): 

FG – rychlá glykolititcká svalová vlákna 

FOG – rychlá oxidativně-glykolitická svalová vlákna 

SO – pomalá oxidativní vlákna 

Metoda silově vytrvalostní  

Charakteristickým znakem této metody je vysoký počet opakování (20 – 50 

i více). Je možné cvičení provádět až do vyčerpání sportovce. Cvičení má vyvolat odezvu 

v nervosvalovém a srdečně-oběhovém systému. Nejčastější formou této metody je 

kruhový trénink, jehož výhodou je vysoký počet cvičenců cvičících současně. Mezi 

jednotlivými cviky je minimální doba odpočinku. Pořadí cviků volíme tak, aby se střídalo 

zatěžování protilehlých svalových partií. Optimální počet okruhů jsou 2 – 3 s přestávkami 

5 – 7 minut. Důležitým faktorem tohoto tréninku je udržet požadovanou intenzitu cvičení, 

kterou kontrolujeme prostřednictvím tepové frekvence (Perič, Dovalil, 2010). 

o Příklad kruhového tréninku: velikost odporu je do 30% maxima, interval 

zatížení 50 sekund a 10 sekund přechod na další stanoviště. Počet okruhů 

jsou 3.  

 Trčením odhazování medicinbalu proti zdi (2 metry vzdálené) 

 Výskoky na švédskou bednu  

 Kliky 

 Dřepy se zátěží (dle úrovně basketbalistů) 

 Shyby 

 Leh-sedy (možné se zátěží) 

 Přeskoky překážky (asi 40 cm) 

 Ve svisu na hrazdě zvedat dolní končetiny 

 

Absolutní (maximální) síla 

Absolutní síla je základem pro sporty, jako je vzpírání nebo zápas. Protože se 

vyznačuje malou rychlostí a sportovec překonává až hraniční odpor, je význam absolutní 

síly pro basketbal spíše podpůrný, je totiž základem pro rozvoj síly výbušné a rychlé 
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a dále také pro rozvoj rychlostních schopnosti. Rozvoj absolutní síly patří k základním 

požadavkům pro silový rozvoj jako takový. Nejvíce se absolutní síla projevuje například 

v osobních soubojích pod košem. Metody zaměřené na rozvoj absolutní síly ovlivňují 

nitrosvalovou koordinaci (zapojují co největší počet svalových vláken) a zvětšují průřez 

svalu. Metody rozvíjející svalovou sílu jsou: metoda těžkoatletická, izometrická, 

excentrická, opakovaných úsilí, intermediární, izokinetická. Tyto metody využívají 

velkých odporů, který znamená vyšší napětí svalu. Rozvoj absolutní síly by měl být 

kombinací několika metod, protože každá aplikace má své limity (nitrosvalová 

koordinace a vysoká svalová tenze). V tomto tréninku je nutné přihlížet k věku 

a výkonnosti sportovců. Metoda excentrická a metoda těžkoatletická by měly být 

využívány až v pozdějším letech tréninku a přípravě svalů. Při plánování je důležitá 

frekvence tréninků, doporučují se 2 – 3 tréninkové jednotky za týden, protože sportovec 

dokáže absolvovat trénink s plným energetickým a nervosvalovým potenciálem (Dovalil 

a kol, 2002; Dovalil a kol., 2002). 

 

3.1.1  Silové schopnosti v rámci ročního tréninkového cyklu 

Silové schopnosti vyžadují dlouhodobou a pravidelnou stimulaci. Silový trénink 

zařazujeme už do první části přípravného období, a to rozvoj silové vytrvalosti. V tomto 

období zařazujeme silový trénink 1 – 3x týdně. V hlavní i v přechodné části ročního 

tréninkového cyklu aplikujeme 1 – 2 silové tréninky. Rozestup mezi dvěma tréninky 

zaměřenými na rozvoj síly by měl být alespoň 2 – 3 dny (Perič, Dovalil, 2010, Wootten, 

M., Wootten, J., 2013). 

 

3.2  Rychlostní schopnosti a jejich stimulace 

Rychlostní schopnosti jsou definovány jako schopnost vyvíjet činnost 

s maximální intenzitou (Perič, Dovalil, 2010). Je to schopnost vykonávat krátkodobou 

pohybovou činnost (do 20 s) bez odporu nebo jen s malým odporem. Jejich ovlivňování 

patří k obtížným tréninkovým úkolům a jejich změna je dlouhodobou záležitostí. 

Na rychlostní schopnosti má zásadní vliv dědičnost, uvádí se, že až 80%. 

Přes tuto skutečnost se ale rychlostní schopnosti dají rozvíjet. Důležitý je věk, ve kterém 

se tyto schopnosti začnou rozvíjet. Nejlépe je začít s rozvojem rychlostních schopností 
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už v dětském věku, okolo 12. – 13. roku. S dalšími lety se přirozená dispozice rozvoje 

především frekvence pohybů poněkud snižuje. Maxima rozvoje těchto schopností 

se dosahuje v 18 – 21 letech.  

Rychlostní schopnosti jsou závislé na několika faktorech. Tyto oblasti se dají 

v tréninku více či méně ovlivnit: 

 Nervosvalová koordinace spočívá především na schopnosti rychle střídat kontrakci 

a uvolnění svalu. Tato oblast se dá relativně dobře ovlivňovat. 

 Pro rozvoj rychlostních schopnosti je důležitý vysoký podíl bílých neboli rychlých 

vláken. Tréninkem podíl rychlých a pomalých vláken ovlivníme velmi málo. Tento 

poměr je dán geneticky. 

 Dále je důležitá úroveň maximální síly, která je důležitá pro mohutnost a rychlost 

svalové kontrakce. Maximální síla se dá v tréninku relativně dobře rozvíjet.  

 

Obrázek 8 - Procento využití maximální statické síly při různé frekvenci opakovaně 

vyvíjených kontrakcí dle Witzcaka a Sozaňskiho, 1979 (Dovalil a kol., 2002) 

 Pro rozvoj rychlostních schopností je účinné rozvíjet také rychlou a výbušnou sílu. 

Jestliže se zvyšuje výbušná síla, zvyšuje se i rychlost jednotlivého pohybu. 

V tréninku využíváme cvičení specifická pro basketbalové hráče.  

Je zřejmé, že rychlostní schopnosti jsou důležitým předpokladem pro vysoký 

výkon hráče v utkání. Rychlostní trénink má v přípravě hráčů zásadní roli. Cvičení by se 

měla co nejvíce podobat situacím v utkání, proto např. využít driblink atp. Příprava se 
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týká hlavně rychlosti reakce (reakce jak na činnost soupeře, tak spoluhráče), rychlosti 

provedení dílčího pohybu (pohyb horních končetin při přihrávání) a rychlost provedení 

pohybového celku (např. uvolnění hráče bez míče a střelba). V utkání je důležitá rychlost 

hráče s míčem i bez míče, v útoku i v obraně. V činnostech, jako je driblink, musíme brát 

ohled také na technickou vyspělost hráče. Pro provádění činností s míčem je důležité 

zvládnutí techniky. Při provádění některých činností dochází k chybám v technice 

a následné ztrátě míče, nebo porušení pravidel. Rychlostní schopnosti je nutné rozvíjet 

v rovině obecné a také s přihlédnutím ke konkrétním herním situacím.  

Při rozvoji rychlostních schopností musíme dodržovat zásady pro zatěžování 

ATP-CP systému.  

 Intenzita zatížení 

Rozvoj rychlostních schopností vyžaduje co nejvyšší intenzitu pohybu. Důležitou 

součástí tréninku je vnitřní motivace sportovců při provádění rychlostních činností. 

 Doba trvání zatížení  

Snaha je taková, aby doba zatížení byla tak dlouhá, jak je jedinec schopný udržet 

maximální možnou intenzitu pohybu. Není ale možné cvičit s maximální intenzitou 

po dlouhou dobu. Závislost doby trvání cvičení k intenzitě je zobrazena na obr 9. Tato 

doba je relativně krátká, jedná se o 5 až 15 sekund. Po delší době zatížení dochází kvůli 

únavě k aktivaci jiných zón energetického krytí (LA systém) a tím k poklesu intenzity. 

 

Obrázek 9 - Závislost intenzity a doby trvání pohybové činnosti (Dovalil a kol., 2002) 

 Počet opakování 

Snahou je maximální intenzita pohybu u všech opakování. Ale jelikož se 

s každým dalším opakování snižuje zastoupení sytému ATP-CP v energetickém výdeji, 
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dochází při dalších opakování k poklesu intenzity. Doporučuje se 2 až 6 opakování 

v jedné sérii a mezi sériemi je vhodný delší interval odpočinku 5 – 10 minut, ve kterém 

zařazujeme aktivitu nízké intenzity. Počet sérii v jednom tréninku je 2 – 3. 

 Délka odpočinku 

Důležitý je tzv. úplný odpočinek, který slouží k obnově 100% CP. Toto nastává 

okolo 5. – 7. minuty. Ale nelze připustit pokles nervosvalové aktivity, který nastává 

během 3. – 6. minuty, proto je doporučeným intervalem odpočinku 2 – 3 minuty, kdy 

ještě nenastal výraznější pokles CNS a resyntéza CP je na vysoké úrovni. Dále se používá 

poměr mezi dobou zatížení a intervalem odpočinku 1:10.  

 Charakter odpočinku 

Mezi jednotlivá opakování zařazujeme, kvůli rychlejší obnově energie a udržení 

vzrušení nervosvalového systému, aktivní odpočinek. Měla by to být nenáročná činnost 

jako chůze, klus, protahovací cviky.  

Rychlost reakce 

Basketbalista musí být v utkání pořád ve střehu a musí rychle reagovat na vzniklé 

podněty. Rychlost reakce je schopnost v co nejkratším čase zareagovat pohybem na určitý 

podnět. Její začátek je dán vznikem podnětu a ukončen vznikem pohybu. Tento pohyb 

zahajujeme na vznik podnětu. Podnět může být dělen podle typu na taktilní (dotykový), 

v basketbalu to může být pohyb soupeře (clona, obrana), optický (reakce na pohyb 

spoluhráčů i soupeřů, pohyb míče) nebo akustický (písknutí, slovní podněty). Další 

možností dělení je podle počtu podnětů a odpovědí, proto rozdělujeme reakce jednoduché 

a složité. 

 Reakce jednoduchá 

Při tomto typu reakce je pouze jeden podnět, na který jedinec reaguje jednou 

odpovědí. U nejrychlejších bývá tato doba reakce i kratší než 0,1 sekundy.  

Příklady cvičení pro rozvoj reakční rychlosti jednoduché: 

o Starty z různých poloh na akustický, optický nebo taktilní podnět. Může 

být prováděno s míčem nebo bez míče. 

o Hráč se pohybuje pod košem zády k hřišti. Trenér vystřelí na koš a hráč 

musí co nejrychleji doskočit (může následovat zakončení na druhý koš).  
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 Reakce složitá 

Jednoduchou variantou je jeden podnět a několik možností odpovědí na něj. 

Složitější možností je několik podnětů, na které jsou různé odpovědi. Zde se doba reakce 

prodlužuje až na 0,3 – 0,4 sekundy. 

Příklady cvičení pro rozvoj reakční rychlosti složité: 

o Jeden metr před hráčem jsou na zemi rozmístěny kloboučky ve čtyřech 

barvách. Hráč dribluje na místě, trenér má za zády schované kloboučky 

stejných barev. Na optický podnět – trenér ukáže např. červený klobouček, 

se musí hráč co nejrychleji dotknout kloboučku na zemi a vrací se zpět 

na původní místo. 

o Hráč se pohybuje mezi kloboučky (3 – 5 metrů) obranným pohybem. 

Trenér drží za zády např. červený a modrý klobouček a v puse má píšťalku. 

Když trenér ukáže červený klobouček, musí si hráč lehnout na břicho/záda 

a zase zvednout, na modrý klobouček je výskok.  Na zapísknutí musí hráč 

vystartovat vpřed. 

Rychlost acyklická 

Je to maximální rychlost provedení jednotlivého pohybu. Do tréninku zařazujeme 

především specifická cvičení vycházející z potřeb basketbalu. Jsou to především hody, 

obraty a skoky. Acyklická rychlost má nejblíže k projevům explozivní síly. Základem 

stimulace této rychlosti jsou cvičení rychlostně silového charakteru. Při tomto zatížení je 

nutné brát ohled na nízký odpor, aby bylo dosaženo maximální rychlosti.  

Příklady cvičení pro rozvoj rychlosti acyklické: 

o Trénink přihrávek: Pro přihrávky ve dvojicích můžeme využít 

medicinbaly, vzdálenost mezi hráči postupně zvětšujeme. S různě těžkými 

míči házíme do dálky, do výšky. Cvičení provádíme čelně, bočně, zády do 

směru hodu. 

o Trénink skokových cvičení: výskoky na bednu/lavičku, přeskoky 

překážek snožmo/jednonož, výskoky do schodů (na každý druhý/třetí), 

skoky/seskoky s obraty. 
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Rychlost cyklická 

Je definována jako snaha o co nejrychlejší překonání určité vzdálenosti. 

Cyklickou rychlost nazýváme i jako rychlost lokomoce, jde totiž o komplexní pohybový 

projev. Dále dělíme cyklickou rychlost na: 

 Schopnost akcelerace 

o Starty z různých poloh (leh, sed, vzpor ležmo, tzv. svíčka) s délkou úseku 

cca 20 metrů. 

o Sprint cca 10 metrů, přihrávka a sprint zpět. 

o Střelba na koš, doskok a následně sprint ke středové čáře. 

 Schopnost maximální frekvence pohybů 

o Využíváme přeběhy provazového žebříku s jedním nebo dvěma 

mezikroky, klademe důraz na maximální frekvenci kroků. 

o Obranný pohyb s maximální frekvencí kroků mezi kužely (5 – 10 metrů) 

 Schopnost rychlé změny směru apod. 

Mezi typické prostředky rozvoje cyklické rychlosti patří běh. Pro účinný rozvoj je 

nutné střídat prostředky rozvoje. Těmi jsou a v basketbale se vyskytují všechny druhy: 

starty a akcelerace, v menší míře lineární běh, změny směru a střídání běhu s výskoky. 

Základními formami rozvoje cyklické rychlosti jsou: krátké sprinty, stupňované rovinky, 

štafetové závody, obratnostní dráhy. Ve specializovaném tréninku se doporučuje 

využívat principu kontrastu. Do tréninku tedy zařazujeme lehčí a těžší provedení cvičení. 

Typem takového cvičení je například běh s padákem, běh do kopce/z kopce, nebo cvičení 

ve dvojicích (brzdivý pohyb jednoho hráče),  

Zvláštní formou rychlosti je tzv. agility (hbitost, živost). Tento typ schopnosti je 

pro basketbal velmi přínosným. Je to schopnost měnit směr pohybu bez ztráty rychlosti. 

Základem těchto cvičení je vysoká frekvence pohybu, prudká zrychlení a zpomalení, 

rychlé změny směru, obraty, bočný pohyb. Pro tento trénink můžeme v praxi využít 

různých pomůcek pro označení dráhy, prostřednictvím které se agility trénuje. Jsou to 

zejména provazové žebříky, kužely, nízké překážky (Brittenham,1996). 
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o Příklad cvičení: hráč se pohybuje v bedně. Po delší straně sprintuje, 

následuje obranný pohyb (po čáře trestného hodu), běh pozpátku 

a obranný pohyb na začátek. 

U jednotlivých projevů rychlosti je tzv. relativní nezávislost. Tzn., že když je 

vysoká úroveň jedné dílčí schopnosti, neznamená vysokou úroveň druhé. To platí i při 

rozvoji rychlostních schopností. Pokud rozvíjíme jednu dílčí schopnost, neznamená to 

automaticky rozvoj jiné. V tréninku musí být proto rozvíjena každá schopnost 

individuálně. 

 

3.2.1  Rychlostní schopnosti v rámci ročního tréninkového cyklu 

Rychlostní schopnosti nelze účinně rozvíjet bez určité úrovně silových 

a vytrvalostních schopností. Ovlivňování úrovně silových a vytrvalostních schopností má 

jednak časově předcházet ovlivňování úrovně rychlostních schopností a jednak probíhat 

současně v některých úsecích. Rychlostní schopnosti jsou geneticky podmíněny. 

Ovlivnění těchto schopností je náročným a zdlouhavým úkolem, proto musíme pečlivě 

zvažovat zařazování a posloupnost zatěžování v cyklu. 

Rychlostní trénink zařazujeme od druhé třetiny přípravného období a to 2 – 3x 

týdně. V závodním období je úkol rychlostního tréninku především v udržovací funkci, 

někdy můžeme usilovat i o možný rozvoj. Tento rozvoj závisí především na frekvenci 

utkání, na stupni únavy nebo na dokonalosti techniky. V tomto období zařazujeme trénink 

rychlostních schopností 1 – 2x týdně. Déle trvající absence tréninku rychlosti může vést 

k určitému vymizení rychlosti, ke zpomalení svalů. Proto musíme zařazovat rychlostní 

trénink do celého ročního cyklu bez přerušení, a to i v částech, kde není primárním cílem 

rozvoj rychlostních schopností.  

Rozvoj rychlostních schopností nemůže být příliš rozsáhlý vzhledem k vysoké 

intenzitě zatížení (Dovalil a kol, 2002; Wootten, M., Wootten, J., 2013).  

 

3.3  Vytrvalostní schopnosti a jejich stimulace 

Vytrvalost je pohybová schopnost člověka k dlouhotrvající tělesné činnosti. Je to 

soubor předpokladů provádět cvičení s nemaximální intenzitou co nejdéle, nebo po určitý 

čas s co nejvyšší intenzitou. Vytrvalostní schopnosti chápeme jako schopnost co nejdéle 
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odolávat únavě (Perič, Dovalil 2010). Důležitý je rozvoj fyziologických funkcí, kterými 

jsou okysličovací a transportní procesy ve svalech a rozvoj oběhově dýchacího systému. 

Vytrvalostní trénink ovlivňuje také psychické procesy, zejména morálně-volní. 

V tréninku je zapotřebí překonávat nepříjemné pocity i bolest. Ovlivnění vytrvalostních 

schopností ale nepatří k těm nejsložitějším úkolům. Změny můžeme očekávat 

už po několika týdnech tréninku.  

V rámci vytrvalostních schopností se setkáváme s pojmem herní vytrvalost. Tento 

termín můžeme vysvětlit jako požadavek na realizaci herních činností jednotlivce 

v utkání nebo na tréninku, a to v optimální intenzitě. Tato schopnost se projevuje nejenom 

po dobu pobytu na hřišti, tzn. absolvování utkání v optimálním nasazení, ale i účast 

na trénincích v tomto nasazení (Velenský, 1999). 

Za základní hledisko dělení vytrvalostní schopnosti se považuje délky trvání 

(Perič, Dovalil, 2010): 

 Dlouhodobá – délka trvání 8 – 10 minut, energetické zabezpečení – zóna O2 

 Střednědobé – délka trvání 3 – 8 minut, energetické zabezpečení – LA-O2 zóna 

 Krátkodobá – doba trvání 2 – 3 minuty, energetické zabezpečení – LA zóna 

 Rychlostní – doba trvání do 20 sekund, energetické zabezpečení – ATP-CP 

V basketbalovém utkání se nejvíce uplatňuje krátkodobá a rychlostní vytrvalost. 

Vzhledem k rychlostní složce basketbalu a častému přerušování v utkání se střednědobá 

vytrvalost vyskytuje už méně a můžeme říci, že dlouhodobá vytrvalost se nevyskytuje 

prakticky vůbec.  

Úroveň vytrvalostních schopností má pro basketbal význam zejména jako 

stavební kámen pro rozvoj dalších schopností (rychlostně-silových a také protože 

ovlivňuje funkci zotavných procesů). 

Mezi nejpoužívanější metody rozvoje vytrvalostních schopností patří (Perič, 

Dovalil, 2010): 

1. Metody nepřerušované 

2. Metody intervalové 

3. Metody pro rozvoj krátkodobé vytrvalosti 

4. Metody pro rozvoj rychlostní vytrvalosti 



37 
 

Metody nepřerušované 

 Metoda souvislá 

 Metoda střídavá – fartlek 

Tyto metody vycházejí z dlouhodobého zatížení, jejich délka se pohybuje okolo 

30 minut i více. Během této činnosti je intenzita zatížení nízká až střední. Kvůli těmto 

parametrům tyto metody v basketbalovém tréninku prakticky nevyužíváme. Souvislý běh 

nízké intenzity nebo například plavání můžeme zařadit jako prostředek regenerace. 

Pro výkon basketbalisty je nevhodné zařazovat do tréninku souvislé běhy 

nad anaerobním prahem. 

Intervalové metody 

Tyto metody se charakterizují plánovitým členěním. Střídá se cvičení požadované 

intenzity zatížení a zotavení. Interval odpočinku v této metodě neslouží k plnému 

zotavení organismu. 

 Klasická forma 

Doba zatížení u této metody se pohybuje okolo 90 sekund, přičemž intenzita 

zatížení je taková, aby na konci cvičení byla srdeční frekvence okolo 180 tepů za minutu. 

Interval odpočinku je maximálně 90 sekund a měl by být aktivní, aby nedošlo 

k výraznému poklesu srdeční frekvence.  

o Pro nespecifický trénink využíváme v této metodě běh či kruhový trénink. 

o Příklad specifického tréninku klasické formy: 12 hráčů rozdělíme do čtyř 

družstev. Prvních 90 sekund proti sobě hrají dvě družstva (nutnost 

udržovat požadovanou intenzitu). Ostatní provádí činnost nízké intenzity 

(klus, protahování, střelba). Tyto činnosti se pravidelně střídají. 

 Metoda extenzivní (švédská forma) 

Doba trvání cvičení se pohybuje mez 3 – 5 minutami, při tom je intenzita cvičení 

co možná nejvyšší. Interval odpočinku je také 3 – 5 minut a musí být aktivní. Pokud nelze 

dodržet intenzitu pohybu v dalším opakování, cvičení ukončujeme. Nevýhodou této 

formy je produkce laktátu. 
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o Příkladem cvičení mohou být různé formy herního cvičení. Délka zatížení 

– 3 minuty hra dvou družstev 5 proti 5 a interval odpočinku – 3 minuty 

protahovacích cvičení nebo střelba z místa. 

 Metoda intenzivní 

Zatížení trvá nejkratší dobu, pohybuje se mezi 20 – 60 sekundami. Intenzita je 

co nejvyšší. Délka odpočinku se udává v poměru 1:1-2 (např. 1 minuta zatížení a 1-1,5 

minuta odpočinku).  

Metoda intenzivní může mít podobu velmi krátkých opakujících se intervalů, kde 

doba trvání 10 – 15 sekund s maximální intenzitou se střídá s intervalem odpočinku také 

10 – 15 sekund v pasivní formě. Cvičení se provádí po dobu 15 – 20 minut. Výhodou této 

metody je aktivizace systému ATP-CP, a nedochází tak k produkci laktátu. Tento trénink 

se projevuje v aerobní i v anaerobní sféře. 

o Příklad cvičení: obranný pohyb po úhlopříčce hřiště. Způsob odpočinku je 

volná chůze po koncové čáře. Zpět opět obranný pohyb po úhlopříčce 

a chůze po koncové čáře. Můžeme střídat se cvičením: sprint po postranní 

čáře do poloviny hřiště následuje obranný pohyb po středové čáře 

na druhou stranu a sprint po druhé postranní čáře ke koncové. Vydýchání 

a chůze po koncové čáře.  

o Dále můžeme využít cvičení ve dvojicích ve formě štafetového závodu. 

Dvojice stojí na koncové čáře. První vybíhají na protilehlou úroveň čáry 

trestného hodu, pak běží na úroveň čáry druhého trestného hodu, 

na středovou čáru a zpět k dvojici, kde předají štafetu (na každé čáře je 

dotyk země). 

Metoda pro rozvoj krátkodobé vytrvalosti 

Jak vyplývá z názvu, metoda je určená pro rozvoj krátkodobé vytrvalosti. 

Během tohoto tréninku dochází k produkci vysoké hladiny laktátu. Tento druh tréninku 

je náročný vzhledem k nutnosti jedince překonávat nepříjemné pocity způsobené vyšší 

koncentrací laktátu. Tento trénink vyžaduje velké volní úsilí a motivaci basketbalisty. 

Délka trvání zatížení se pohybuje mezi 20 sekundami až 2 minutami a intenzita cvičení 

je skoro maximální. Obsah tohoto cvičení by se měl podobat basketbalovým činnostem. 

Interval odpočinku je v poměru 1:3, ale můžeme ho postupně zkracovat. Během doby 

odpočinku vykonáváme nenáročnou činnost (protahování, střelba). Počet opakování 



39 
 

cvičení volíme podle doby cvičení, tzn. čím kratší doba cvičení, tím více opakování (10 

– 20x). 

o Jako příklad cvičení můžeme využít překážkovou dráhu. Začátek dráhy je 

na koncové čáře. Po jedné straně u postranní čáry využijeme přeběh 

provazového žebříku, slalom mezi kužely, třikrát výskok na bednu 

a od protilehlé koncové čáry sprint zpět. 

Metoda pro rozvoj rychlostní vytrvalosti 

Intenzita cvičení v této metodě je maximální, přičemž doba trvání se pohybuje 

mezi 5 – 20 sekundami. Odpočinek by měl být aktivní a jeho délku určuje poměr 1:4. 

Cvičení opakujeme 15 – 20x v 5 – 10 sériích. Tato metoda má společné znaky s rozvojem 

rychlostních schopností. Rozdíly jsou v intervalu odpočinku a počtu opakování. 

V případě rychlostního tréninku se volí delší doba odpočinku, aby mohlo být 

zabezpečeno zotavení. U vytrvalostního tréninku se délka odpočinku zkracuje.  

Trénink vytrvalostních schopností musíme přizpůsobit požadavkům výkonu 

basketbalisty v utkání, proto nejčastěji využíváme metod intervalových a metod 

pro rozvoj krátkodobé a rychlostní vytrvalosti. Metody pro rozvoj střednědobé 

a dlouhodobé vytrvalosti se v trénincích nepoužívají. To ale neznamená, že nemají pro 

basketbal význam. Tyto vytrvalosti mají význam spíše z hlediska obecné kondice. 

Intenzivní intervalový trénink se nejvíce podobá pohybové aktivitě v utkání. Mezi 

intervaly zatížení není dostatečná doba na zotavení. Tudíž umožňuje hráčům opakovaně 

nutit metabolický systém pracovat efektivněji. Pro trénink vytrvalostních schopností se 

nejvíce používají překážkové dráhy, kruhové tréninky a hlavně dávkovaná průpravná 

a herní cvičení. (Perič, Dovalil, 2010; Hůlka, Bělka, Weisser, 2014) 

 

3.3.1  Vytrvalostní schopnosti v rámci ročního tréninkového cyklu 

S rozvojem vytrvalosti začínáme v přípravném období. Hlavní náplň tvoří rozvoj 

aerobního charakteru. Ze začátku období zařazujeme rozvoj obecné vytrvalosti. Do 

tréninku zařazujeme fartlekovou metodu. Ve druhé části přípravného období se zvyšuje 

intenzita zatížení, rozvíjíme anaerobní schopnosti. Využíváme metody intervalové pro 

rozvoj střednědobé a krátkodobé vytrvalosti. V hlavním období cyklu zařazujeme 

vytrvalostní trénink v podobě herních cvičení 1 – 2x týdně. Během týdenního plánu 
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zařazujeme tento trénink do poloviny týdne, nejpozději však dva dny před utkáním (Perič, 

Dovalil, 2010; Pětivlas, Mrázková, 2012; Wootten, M., Wootten, J., 2013). 

 

3.4  Koordinační schopnosti a jejich stimulace 

Koordinační schopnosti, dříve označované jako obratnostní schopnosti/obratnost, 

zaujímají zvláštní pozici mezi pohybovými schopnostmi. Dalo by se říct, že spojují 

ostatní schopnosti, jsou důležité pro sílu, rychlost i vytrvalost. Koordinace vytváří nároky 

na rychlost a přesnost pohybu. Základem je činnost centrální nervové soustavy. Ta řídí 

oblasti důležité pro konkrétní pohyb. Mezi hlavní patří: činnost analyzátorů, činnost 

jednotlivých funkčních systémů, nervosvalová koordinace, psychologické procesy. 

Jelikož se zkoumáním koordinace zabývalo mnoho autorů, není její definice 

jednotná. Můžeme ji definovat jako schopnost zvládnout každý nový pohyb a rychle 

se přizpůsobovat požadavkům situace, orientovat pohyby podle stanovené potřeby.  

Koordinační schopnosti mají ve sportu dvojí význam: 

 Jejich vysoká úroveň je pro jedince významná z důvodu lepší reakce na změnu 

pohybu, variabilitu pohybu. Jedinec pak dokáže provádět složitější činnosti. 

 Rozvoj koordinačních schopností pomáhá ve zkvalitnění technické přípravy. 

Trénink koordinace má některé rysy technické přípravy, zejména v počáteční fázi 

motorického učení. 

Koordinace se ve sportovních disciplínách projevuje ve třech směrech: 

 Pro pozdější rozvoj speciální koordinace je důležitý především aspekt všestrannosti 

v pohybovém rozvoji. 

 Úroveň všeobecné koordinace má pozitivní vliv na ovlivňování rychlosti v učení 

se novým pohybům pro základy techniky. 

 Koordinační schopnosti mohou ovlivňovat výsledek v tréninku i v soutěžích, kvůli 

zvládání nečekaných situací. Svou podstatou mohou dokonce způsobovat zranění.  

 

Strukturálně je koordinace složitá pohybová činnost. Tvoří ji několik 

samostatných schopností, které jsou rozepsané níže na obrázku č. 10. 
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Obrázek 10 - Komplex koordinačních schopností (Dovalil a kol., 2002) 

 

Cvičení pro rozvoj koordinace 

Je široká škála prostředků a cvičení k rozvoji koordinačních schopností. 

Využíváme především akrobatických cvičení (mohou to být kotouly, odrazy, přeskoky 

apod.) cvičení na nářadí (zejména na hrazdě – otáčivé pohyby, výdrže, pohyby v poloze 

střemhlav nebo kruhy). Dále je přínosem cvičení s náčiním (například se švihadlem nebo 

s míčky) nebo překážkové či slalomové dráhy. Trenér může v tréninku zařazovat i jiné 

sportovní hry (volejbal, házenou, fotbal, nohejbal atd.) a pro pestrost například i úpolové 

sporty a cvičení.  
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3.5  Pohyblivost a její stimulace 

Pohyblivost je schopnost vykonávat určitý pohyb v jednotlivých kloubech 

ve velkém rozsahu (někdy označována jako ohebnost). Pro basketbal je pohyblivost spíše 

nepřímá součást kondice. Umožňuje lepší využití ostatních pohybových schopností. 

Význam pro sport je především v dostatečném rozsahu kloubní pohyblivosti umožňující 

lepší provedení pohybů v tréninku a utkání. Dostatečná pohyblivost má preventivní 

význam, protože snižuje riziko úrazů (svalového zranění), které mohou vzniknout 

z nečekaných nebo nekoordinovaných pohybů. Rozsah pohyblivosti závisí na několika 

faktorech. Je dán tvarem kloubu, pružností vazivového a kloubního aparátu, aktivitou 

reflexních systémů ve svalech a šlachách, silou svalů kolem kloubu. Abychom mohli 

pohyblivost zvětšovat, musíme potlačovat činitele omezující kloubní rozsah. Ten 

rozvíjíme dosažením krajní polohy pohybu v kloubu, tzn, že ve cvičení usilujeme 

o uvolnění svalů, svaly a vazivo protahujeme. Dále to znamená usměrňovat reflexní 

aktivitu svalů kloubu a posilovat antagonisty protahovaných kloubů. Kombinací 

uvolňovacích, protahovacích a posilovacích cvičení stimulujeme pohyblivost.  

Metody rozvoje pohyblivosti dělíme podle (Perič, Dovalil, 2010): 

a) Aktivity pohybu 

 Aktivní pohyb 

 Pasivní pohyb – krajní polohy se dosahuje pomocí gravitace či 

partnera apod. 

b) Dynamiky provedení 

 Dynamické cvičení – švihová cvičení 

 Statické cvičení – strečinková cvičení 

Tato kritéria navzájem kombinujeme a tím vznikají 4 základní metody rozvoje 

pohyblivosti: 

Aktivní dynamická cvičení 

Tato metoda je založena na provádění švihových cvičení a hmitů. Využíváme při 

ní pohybové energie částí těla. Cvičení provádíme plynule a měkce. Toto cvičení 

vyžaduje velký počet opakování u každého cviku, asi 15 – 30. 
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Pasivní dynamická cvičení  

Tato cvičení jsou podobná jako aktivní dynamická, ale provádíme kmity 

s rostoucím rozsahem. Natažení svalu je docíleno vnější silou (gravitací, partnerem nebo 

pomocí opory).  

Aktivní strečink 

Při tomto cvičení se v krajní poloze setrvává delší dobu. Do krajní polohy se 

dostáváme vlastní silou.  

Pasivní strečink 

Dosahujeme krajních poloh s dopomocí vnějších sil, nejčastěji s pomocí partnera. 

Co se týče stupně protažení, představuje tato metoda silnější podnět, než aktivní strečink. 

Protahování zařazujeme do každé tréninkové jednotky na úvod a na závěr. 

V úvodu využíváme protahovací cvičení zaměřená na všechny svalové skupiny. 

Protahovací cvičení jsou také součástí regenerace a kompenzačních cvičení (viz Kapitola 

6), (Perič, Dovalil, 2010; Dovalil  kol., 2002) 
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4  Individualizace kondiční přípravy 

 

Sportovní hry vyžadují dokonalou souhru hráčů, kterou určuje především 

kolektivní způsob přípravy. V kondiční přípravě to ale není ta jediná a nejefektivnější 

forma. Musíme zohlednit hráčský post, který může klást na hráče specifické kondiční 

požadavky, proto se individualizace v některých případech stává potřebnou. 

Tato individualizace se projevuje především v zaměření, ve výběru prostředků, metod, 

tréninkových zatížení apod. Aby mohl trenér individualizovat trénink, musí znát dobře 

své svěřence, jejich silné a slabé stránky. To platí především v silové přípravě.  

Kondiční příprava se vyskytuje ve formě: kolektivní, skupinové a individuální 

(Šimonek a kol., 1987). Při skupinové formě se hráči rozdělí do jednotlivých skupin dle 

úrovně připravenosti, nebo například podle hráčských postů. V individuální formě buď 

jedinec zlepšuje své nedostatky, nebo naopak ještě více zlepšuje své silné stránky. 

Individuální příprava by měla zajistit dosáhnutí základního kondičního potenciálu 

každého hráče (Šimonek a kol., 1987). 

 

4.1  Osobitost kondiční přípravy žen 

Při stavbě kondičního programu žen platí přibližně stejné cíle, úkoly 

nebo didaktické principy jako pro muže. Musíme ale přihlížet na osobitosti ženského 

organismu. Ty vyplývají z rozdílů mezi mužem a ženou v rovině morfologické, 

fyziologické, psychické i v rovině sociální.  

Ze sociálního hlediska musíme brát na zřetel především mateřství. Z anatomicko-

fyziologického hlediska jsou to celkové menší rozměry těla, jiná proporcionalita těla 

a menší výkonnost většiny systémů a orgánů než u mužů. Z celkové hmotnosti těla 

připadá u ženy menší podíl na svalový aparát (o 5 – 15% méně než u mužů), ale mají více 

tukové hmoty (přibližně o 10 – 12% více než u mužů), pulsový objem srdce žen je menší, 

tepová frekvence vyšší a vitální kapacita plic menší atd. Co se týče psychických 

vlastností, je u žen charakteristická větší emocionálnost a náladovost, menší psychická 

odolnost apod. Samozřejmě záleží i na osobnosti sportovce (Šimonek a kol., 1987). 
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Z uvedeného vyplývá, že v kondiční přípravě žen není možné použít úplně stejné 

prostředky, metody, formy a hlavně tréninkové zatížení jako u mužů. Celková 

trénovatelnost je u žen o něco menší než u mužů, je tedy žádoucí individualizace tréninku. 

Rozvoj kondičních schopností probíhá u žen pomaleji. Předpoklady pro rozvoj 

rychlostních a vytrvalostních schopností jsou u žen dobré. Při rozvoji silových schopností 

je třeba vytvořit všeobecný silový základ. Je potřeba klást důraz na správnou techniku 

a správnost provedení cviků. Při rozvoji ohebnosti mají ženy lepší předpoklady než muži, 

dosahují zpravidla lepších výsledků. Pro rozvoj koordinačních schopností mají ženy 

i muži stejné předpoklady. Rozdíly nacházíme v intenzitě a objemu zatížení.  
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5  Rozcvičení  

 

Vzhledem k náročnosti kondiční přípravy musíme do tréninku zařazovat řádné 

rozcvičení. Rozcvičení připravuje hybný systém na intenzivní zatížení. Jeho účelem je 

předejít poškození pohybového aparátu. Rozcvičení by mělo hráče připravit nejenom 

fyzicky, ale také psychicky. Důraz klademe především na rozcvičení před silovým 

a rychlostním tréninkem. 

Před zatížením je pro tělo důležité rozšíření kapilár a otevření krevního řečiště 

v zatěžovaných svalech. Tím se efektivně přerozdělí krev k orgánům a tkáním. 

Během rozcvičení dochází k produkci tepla, a tím ke zkrácení doby potřebné ke kontrakci 

svalu a ke zrychlení průběhu biochemických procesů (Kolektiv autorů, Základní 

gymnastika). 

Při rozcvičení rozlišujeme část obecnou a specifickou. Cíle obecného rozcvičení 

jsou zmíněny výše a cíle specifického rozcvičení jsou východiskem činnosti hráče 

basketbalu. Jedná se o tyto činnosti: 

 Činnosti hráče s míčem – driblink, přihrávka, střelba 

 Činnosti hráče bez míče útočné/obranné – změny směru, zrychlení (vpřed, 

stranou, vzad), výskoky (z jedné nohy nebo z obou nohou), kontakt 

s protihráčem 

Rozcvičení před utkáním by mělo naladit basketbalisty na maximální výkon. 

Převažují zde prvky stimulující naladění organismu sportovní výkon. 

Během individuálního rozcvičení se zaměřujeme na aktivaci pohybových vzorců, 

činnosti s míčem i bez míče. Týmové rozcvičení by mělo mít charakter gradace, a zajistit 

tak, aby byl hráč motivován a připraven na utkání. V této poslední části by se měla 

intenzita cvičení přibližovat intenzitě v utkání.  

Rozcvičení v tréninku může být delší v nižší intenzitě a vzrůstat až 

do submaximální intenzity. Do rozcvičení zařazujeme cviky, které budou náplní hlavní 

části tréninkové jednotky. Využíváme nejprve zahřívací cvičení (prohřátí svalů, aktivace 

CNS), mobilizační cvičení (svalově-kloubní) a dále rozcvičení ve zjednodušených 

herních situacích. Rozcvička trvá přibližně 15 – 30 minut (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2014). 
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6  Regenerace sil a kompenzační cvičení 

 

Činnost, kterou zaměřujeme k zotavení tělesných a duševních procesů, jejichž 

klidová rovnováha byla náročnou činností posunuta do určitého stupně únavy, nazýváme 

regenerace sil. Proces regenerace zaujímá v komplexní přípravě sportovce významné 

místo. Dle Jirky (1990) se dá používáním regeneračních prostředků zvýšit efektivitu 

tréninkového procesu až o 15% a zvýšit tím i výkon a výkonnost. Jako prostředek 

regenerace využíváme mnoho procedur a cvičení. Jsou to například masáže, 

elektroprocedury, vodní procedury, jóga nebo kompenzační cvičení (Jirka, 1990).   

Zatěžování ve sportu může způsobovat poškození organismu a vést k poruše 

tělesného či duševního zdraví, proto by mělo být kompenzační cvičení součástí 

tréninkového procesu každého sportovního odvětví, basketbal nevyjímaje. 

Jako kompenzační cvičení označujeme variabilní soubor jednoduchých cviků 

v jednotlivých cvičebních polohách (Bursová, 2005). Výběr těchto cviků musí být 

individuálně zaměřený a musí vycházet z funkčního stavu organismu jedince. Cvičení 

pozitivně ovlivňuje podpůrně pohybový systém a také funkční stav vnitřních orgánů. 

Díky optimální volbě cviků a jejich správnému provádění může kompenzační cvičení 

předcházet nefyziologickým adaptačním změnám v organismu.  

Správnému výběru kompenzačních cviků musí předcházet zjištění, které svalové 

skupiny jsou buď zkráceny, nebo oslabeny. V basketbale jsou nejvíce rizikové následující 

partie: oblast bederní páteře a dále kolenní a ramenní kloub. Provádění jednotlivých cviků 

musí být v tomto případě řízené. Cviky se provádějí pomalu, kontrolovaně a se zpětnou 

vazbou. Důraz je kladen na přesnost provádění pohybů. Při nepřesném provádění cviků 

můžeme přínos kompenzačního cvičení znehodnotit. U sportovců může docházet 

ke stagnaci nebo snižování sportovní výkonnosti.  

Podle zaměření a fyziologického účinku kompenzačního cvičení rozdělujeme 

cviky na: 

 Kompenzační cvičení uvolňovací 

 Kompenzační cvičení protahovací 

 Kompenzační cvičení posilovací 
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Důležité je dodržování posloupnosti cvičení. Nejdříve zařazujeme cvičení 

uvolňovací, pak protahovací a dále cvičení na posílení svalových skupin, které mají 

funkci antagonistů. Aby bylo kompenzační cvičení efektivní, je důležitým aspektem 

optimální počet opakování, délka cvičení a frekvence cvičení. Ideální je každodenní 

půlhodinové cvičení. U každého cviku by měl být počet opakování 8 – 10 u cviků 

uvolňovacích, 5 – 6 u cviků protahovacích a 10 – 12 u cviků posilovacích. 

Pro kompenzační cvičení se hojně používají gymnastické míče (fitball, pezzibal, 

physioball, powerball), malé měkké míče a posilovací gumy (Bursová, 2005; Jirka, 1990). 
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Závěr  

 

Tato práce pojednává o kondiční přípravě basketbalistů. V této práci jsem se 

zaměřila především na rozvoj různých pohybových schopností basketbalistů a způsob, 

jak zařadit rozvoj jednotlivých schopností do kondiční přípravy během ročního 

tréninkového cyklu. Potřebné informace jsem nejprve hledala v českých a slovenských 

publikacích a dále pak v zahraniční literatuře. Výsledkem práce je souhrn informací z této 

literatury, který mohou trenéři využít pro stavbu tréninků basketbalistů. 

Pro pochopení a ilustraci textu jsou v práci přiložené obrázky a tabulky převzaté 

z odborné literatury.   

Kondiční příprava je nedílnou součástí každého sportovního odvětví včetně 

basketbalu. Protože je basketbal všestranná hra, je na rozvoj pohybových schopností 

kladen velký důraz. Tréninkový proces je efektivní, jestliže vychází z hlavních 

požadavků zatížení basketbalisty v utkání. Nejvíce se uplatňují jedinci s vysokou úrovní 

rychlostních a silových schopností. Pro rozvoj těchto schopností se využívá mnoha 

různých metod rozebraných podrobně v kapitole 3. V tréninku silových schopností je 

snaha o stimulaci výbušnosti dolních končetin, posílení svalstva středu těla (core trénink). 

Během výkonu je rozhodující rychlostní schopnost hráče s míčem, bez míče, v útoku 

i v obraně. Z vytrvalostních schopností rozvíjíme především vytrvalost rychlostní 

a krátkodobou. V tréninku kondičních schopností nesmíme opomenout také rozvoj 

koordinačních schopností a pohyblivosti. V práci jsou také uvedeny příklady cvičení 

na rozvoj jednotlivých typů kondičních schopností.  

Kondiční tréninky jsou koncipovány na základě potřeb družstva. Ale tréninky by 

měly být vytvářeny jak pro družstvo, tak pro každého hráče zvlášť. Musí být zohledněn 

hráčský post, ale také individuální potřeby jednotlivých hráčů (jejich silné a slabé 

stránky). Jako prevence zranění by mělo být součástí každého kondičního tréninku 

i rozcvičení a součástí kondiční přípravy kompenzační cvičení.  

Toto téma by se v dalším bádání mohlo zaměřit na specifikaci kondičního tréninku 

dle věkových kategorií basketbalistů a basketbalistek. Dále vysvětlit zdravotní aspekty 

kondiční přípravy jako je výživa sportovců, únava a zotavné procesy, doping, anebo se 

zaměřit na kondiční přípravu z hlediska řízení sportovního tréninku (kontrola 

trénovanosti, vyhodnocování tréninku apod.). 
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