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Abstrakt 

 

Název:       Kondiční trénink v basketbalu dospělých 

 

Cíle:  Cílem je zpracovat literární rešerši a vytvořit tréninkovou pomůcku 

kondičního tréninku mužů pro trenéry basketbalu. V této rešerši pracuji 

s dosavadními zkušenostmi, které jsem rozšířil překladem ze zahraniční 

literatury a základní fyziologií člověka. 

 

 

Metody:  Rešerše a komparace ze zahraniční a domácí literatury, která se zabývá 

sportovním tréninkem v basketbale. 

      

Výsledky: Práce je pojata jako ucelený soubor kondičního tréninku v basketbale 

dospělých. Jelikož je práce doplněná o poznatky ze zahraničních zdrojů a 

základními předpoklady basketbalu, může sloužit jako příručka či zdroj 

informací pro kondiční přípravu trenérů basketbalu. Jako doplňující 

informace jsou zde nahrnuty i zdravotní aspekty v basketbale. V kondičním 

tréninku je pro basketbal charakteristické spojení technicky dokonalého 

provedení herních činností s vysokým stupněm rozvoje rychlostně silových 

předpokladů. Cvičení jsou důležité aplikovat v nepřetržité časové a 

prostorové tísni. Proto hra klade značně vysoké nároky na pohybovou 

koordinaci, herní obratnost a rychlost provedení. 

 

Klíčová slova: Kondiční trénink, fyziologie, ovlivnění schopností, basketbal, sezóna 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title:          Coaching of Fitness Basketball Training in Adults Basketball 

 

Objectives: The aim of this work was to deal with literary research and to create a 

training   guide to men´s fitness training for basketball coaches. In this 

research I have worked with up-to-now experience which I have extended 

by translation of foreign literature and basic human physiology.  

 

 

Methods: Research and comparison from foreign and Czech literature which is is 

concerned with sports training in basketball.  

 

                   Results:    The thesis is conceived as a comprehensive concept of a fitness training for 

adult basketball players. Because this study is supplemented by an 

knowledge from foreign sources and basic basketball preconditions, it may 

be used as a fitness training giude or an information source for basketball 

couches and trainers. Health aspects are introduced as a part of the study 

too. The fitness training, in a basketball environment, is characterised by a 

connection of a perfect technical performance and a high level of a speed 

and power requirements. It is very important to apply all exercises in an 

areal and temporal distress. Therefore, a basketball game has very high 

demands on a motor coordination, dexterity and a performance speed. 

 

Keywords: Condition training, physiology, influencing of abilities, basketball, season 
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1 Úvod 

V této práci se budu zaobírat problematiku ve sportu, který mi je blízký a tím je 

basketbal. Tento sport hraji přibližně od 10 let svého věku. Nicméně jsem se mu už od 

malička věnoval, a to zejména díky své rodině. Dnes hraji už jen nižší soutěž a chtěl 

bych se basketbalu věnovat už spíše jen na teoretické úrovni. V této bakalářské práci se 

pokusím zúročit své dosavadní znalosti a navíc využiji základy fyziologie k tomu, 

abych mohl prozkoumat sportovní výkon v basketbale. Biomechanika, anatomie a 

morfologie pohybového systému mi pomůžou s rozborem vybraného pohybu. Jelikož je 

basketbal kolektivní sport, je i důležitá psychologie sportu. Jde tedy o psychické 

aspekty, které ovlivňují tým či pouze jednotlivce při výkonu v soutěži. Při znalostech 

těchto všech věd nám vyplyne teorie sportovního tréninku, ta je důležitá pro správné a 

efektivní plánování ročních tréninkových cyklů.  

Tímto tématem se budu snažit přispět do dneška získaným znalostem. Snahou 

je využít fyziologii basketbalu a přispět tak systematizací dosavadních vědomostí, které 

jsou získány od odborníků, dále překladem z vybraných zahraničních publikací a 

popřípadě novými poznatky. 

Snažil jsem se vyhledat určité poznatky a vytvořit následnou aplikaci. Tato 

aplikace bude obsahovat individuální, ale i kolektivní (soudržný) trénink všech 

hráčských postů v basketbale. Půjde také o fyziologii a o osvojování fyzické zdatnosti. 

Nejdříve si stručně rozebereme charakteristiku basketbalu a řekneme si něco o 

počátcích této sportovní hry. V další kapitole se zmíníme o pravidlech, základní taktice 

a o pozicích hráčů. Následovat bude i fyziologie basketbalu, zde si uvedeme kvalitativní 

a kvantitativní charakteristiky výkonu v utkání, metabolickou charakteristiku basketbalu 

a bude rozebrána i práce svalů. Basketbal se může pochlubit tím, že ho hrají enormně 

vysocí hráči, a proto jsem v práci zahrnul i somatotyp hráčů. Důležitou kapitolou jsou 

kondiční faktory. Zde využiji některé poznatky z výše zmíněných kapitol a uplatníme je 

v teorii sportovního tréninku. Nakonec se podíváme na zdravotní aspekty v basketbale. 

Tato kapitola je v současné době velice podceňována. Proto se zmíníme i o příčinách a 

vzniku úrazů o únavě atd. Nebude vynechána ani regenerace a kompenzační cvičení, od 

kterého se dnes spíše odstupuje. 
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2 Počátky basketbalu 

Mezinárodní amatérská federace basketbalu (FIBA) byla ustanovena v Ženevě 

v roce 1932. Jedním ze zakládajících států bylo i Československo. Jeho zástupcem F. 

M. Marek byl zvolen za člena předsednictva. Založením FIBA, která byla v roce 1935 

uznána Mezinárodním olympijským výborem (MOV), se dovršila základní etapa 

rozvoje basketbalu ve světě a byly položeny základy dalšího obrovského rozmachu hry. 

Skutečné jednoty evropského basketbalu a upevnění významu FIBA bylo dosaženo až 

v roce 1947, kdy do FIBA vstoupil SSSR. 

Podle počtu registrovaných sportovců je basketbal nejrozšířenějším sportem na 

světě. V Mezinárodní basketbalové federaci FIBA bylo v roce 1986 161 členských států 

a registrování na 130 milionů hráčů. Tyto počty se každým rokem zvětšují. 

Basketbal vznikl poměrně nedávno. Byl uměle vytvořen původně pro potřeby 

školní praxe dr. Naismithem v roce 1891 na sprigfieldské univerzitě (Springfield 

Collage, Massachusetts, USA). Dr. James Naismith vychází z potřeby zaujmout 

studenty poměrně náročnou činností i v zimním období v tělocvičně, jak píše i ve své 

knize Basketbal Its‘ original and development. Zhodnotil podle použitelnosti 

nejznámější sportovní i pohybové drobné hry a stanovil základní didaktické a estetické 

principy, které musí hra splňovat: a to vyloučit jakékoli možnosti surovosti a tvrdých 

zákroků, podněcovat smysl pro spolupráci hráčů a být snadná při základním nácviku 

(Velenský, Dobrý, 1987). 

 

3 Charakteristika basketbalu 

Basketbal je týmová sportovní hra brankového typu. Podle oficiálních pravidel 

se hraje s deseti hráči na hřišti, to znamená, že hrají dvě družstva o pěti hráčích. Střídání 

může probíhat kdykoli v průběhu utkání a jakýmkoli počtem náhradníků. Oproti 

podobným sportovním hrám, se basketbal odlišuje zejména umístěním branek (košů), 

které jsou zavěšeny nad zení (3,05 m pro všechny seniorské kategorie, tj. pro hráče a 

hráčky nad 18 let a mládež od 11 let; 2,60 m v minikasketbalu pro kategorii mladších 

minižáků, tj. 8 – 10 let) a vodorovně s ní. To vytváří v basketbale zvláštní ráz sportovní 

hry, kde není potřeba speciálního hráče – brankáře. 
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V průběhu basketbalového utkání se všichni hráči na hřišti aktivně zapojují 

v útoky i obraně. Funkce útočníků i obránců se nerozdělují už před utkáním jako např. v 

ledním hokeji či kopané, ale hráči si je vybírají v těch okamžicích utkání, kdy hráč 

(družstvo) získává míč pod kontrolu a může útočit na koš soupeře, nebo tuto kontrolu 

ztrácí a musí přejít do obrany. 

Také připisování branek (košů) je rozdílné. V basketbalu má koš v hodnotě 

pouze jednoho bodu při úspěšném trestném hodu, dvou bodů při koši ze hry, nebo tří 

v případě, je-li koše dosaženo z tříbodového území (rovněž ze hry). 

Pravidla různých průpravných her však umožňují jak vyšší či nižší počet hráčů, 

tak i počítání košů (bodů) podle domluvy (Velenský, 1998). 

 

3.1 Pravidla 

Basketbal hrají vždy dvě družstva o pěti hráčích na hracím poli. Cílem každého 

družstva je hodit míč do soupeřova koše a přitom zabránit soupeři, aby získal míč pod 

kontrolu nebo dosáhl koše. Utkání je řízeno rozhodčími, dále rozhodčími u stolku a 

komisařem, pokud je přítomen. Vítězem utkání je družstvo, které docílí většího počtu 

košů na konci hrací doby.  

Hřiště má obdélníkový tvar, rovný a tvrdý povrch a nesmí obsahovat žádné 

překážky. Rozměry hřiště jsou 28 metrů na délku a 15 metrů na šířku, měřeno od 

vnitřního okraje hraničních čar. Hřiště je plocha omezená hraničními čárami a to 

postraními a koncovými čárami. Tyto čáry nejsou částí hrací plochy. Hrací plocha je 

nejméně 2 metry vzdálena od jakékoli překážky včetně sedadel lavičky družstva. 
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Standardní hrací doba v Evropě se skládá ze čtyř hracích období a to po deseti 

minutách s dvouminutovými přestávkami a patnáctiminutovou přestávkou v poločase. 

Hraje se na tzv. čistý čas, který se zastavuje při přerušení (zapískání) rozhodčího, či při 

vypršení doby hracího období. Každé družstvo má po získání míče na útok 24 sekund, 

který končí dotknutí míče obroučky nebo ztrátou míče, a to tak že soupeřící družstvo má 

míč pod kontrolu. Jinak je to u zámořského basketbalu (NBA) kde mají na útok 32 

vteřin. 

Během hracího období se hraje míčem jen jednou rukou (rukama střídavě) a 

může být hozen, přihrán, tečován, kutálen a driblován v libovolném směru s omezeními 

uvedených v pravidlech. Hráč se během hry může pohybovat za stálého driblování. Po 

zastavení driblingu, chycení do obou paží nesmí znovu driblovat ani se nijak dále 

pohybovat s míčem, tudíž smí pouze přihrát nebo vystřelit na koš. Zaznamenaný koš ve 

hře se počítá za 2 body, pokud nebyl zaznamenán ze tříbodového území, v tomto 

případě se počítá za 3 body. Po koši z trestného střílení má koš hodnotu pouze 1 bod. 

Obrázek 1 Rozměry hřiště (ČBF, 2010) 
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Družstvo se skládá z pěti až dvanácti hráčů. Družstvo může střídat vždy jen po 

zastavení časomíry rozhodčím a s jeho vědomím před pokračováním ve hře. Hráč, který 

dosáhne své páté osobní chyby, kdy se proviní faulem nebo při nesportovním chování, 

je vyloučen ze zápasu (ČBF, 2010) 

 

3.2 Pozice a základní taktika 

V basketbale existují 3 základní pozice: rozehrávač, křídlo a pivot. Tyto pozice 

jsou uplatňovány buďto v základním pojetí a to především na hřištích v Evropě, nebo 

v tzv. rozšířeném, nebo též americkém pojetí. 

V základním evropském pojetí basketbalu nastupuje jeden rozehrávač, dva 

pivoti, z nichž jeden je nižší postavy a druhý je vyšší a dvě křídla. Charakteristiku pozic 

a příklady hráčů se pokusím popsat spíše v americkém dělení. 

Rozehrávač (point guard) je základní pozice. Rozehrávač je tzv. mozek týmu, 

který vymýšlí různé akce podle situace a rozehrává jejich průběh. Tento hráč má na 

starosti přechod míče z obrané hrací plochy do útočné a rozestavit útočný pokus. Na 

pozici rozehrávače hrají hráči především menší postavy, mrštní, rychlý a vynikající v 

Obrázek 2 Dvoubodové a tříbodové území (ČBF, 2010) 
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driblinku. Rozehrávač musí skvěle přihrávat a střílet z dlouhé vzdálenosti, skvěle 

ovládat míč a driblovat, ale taky zakončit akci košem a to jak ze dvou, tak i tříbodového 

území, pokud je to třeba. Je to asi nejsložitější pozice v novodobém basketbale.  

Menší křídlo nebo také střílející rozehrávač (shooting guard). Tato pozice 

znázorňuje hráče, který se pohybuje po celé půli hřiště. Je typem blízký rozehrávači, ale 

vždy vyšší postavy a zpravidla horší techniku vedení míče. Hráči hrající na této pozici 

musí mít zvládnuté hlavně střílení z dlouhé vzdálenosti a také musí být schopni únikem 

na koš zakončit. Hráči na těchto postech jsou z pravidla nejlepší střelci a zároveň 

největší hvězdy svých družstev. Tímto postem se proslavili největší hvězdy basketbalu 

vůbec např. Michael Jordan, Kobe Bryant apod. 

Vyšší křídlo hrající blíže ke koši (small forward) je křídlo typově bližší 

pivotovi, i když neoperuje přímo pod košem a jeho zakončení je spíše v druhé vlně. 

Hráči tohoto postu musí být vysocí a silní, ale potřebují i rychlost. Tvoří přechod mezi 

křídlem a pivotem. 

Menší pivot nebo také ten pohyblivější (power forward) je hráč, který se víc 

pohyblivostí a typem podobá křídlu. Úkolem těchto hráčů je doskakování. Jejich pole 

působnosti je v okolí čáry trestného hodu. Většinou zakončují z druhého sledu 

nepovedené akce pivota. 

Centr pivot (Center) je podkošový hráč. Bývá to nejmohutnější a nejvyšší hráč 

v družstvu. Jeho pohyblivost je nízká, a proto se pohybuje přímo pod koši. Jeho 

prioritou je zakončovat v blízkosti koše. Pivoti těží ze své síly a výšky, a proto výborně 

doskakují. 

Současný basketbal se v poslední době zrychlil, a to jak pohybem hráčů, tak 

řešením situací ve hře. Začíná se o něm hovořit jako o „non-stop game“, tedy jako o 

sportovní hře, kde se nevyskytují žádná hluchá místa a fáze zpomalovací. Takové pojetí 

basketbalu klade vysoké nároky na hráče jako jednotlivce. Basketbal, a je tomu i 

v jiných sportech, vyžaduje nejen správně zvládnutou techniku příslušných činností, ale 

i zajištění realizovat tyto dovednosti jednak v čase, který je potřebný pro provedení 

herního úkolu a navíc i v délce celého utkání, nebo tréninku.  
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4 Základní předpoklady basketbalu 

Během hry basketbalu se především uplatňují hlavně běhy, driblink, přihrávky, 

střelba a střelba po zastavení z výskoku a doskoky odražených míčů od obroučky při 

pokusu o střelu. Proto jde o velice fyzicky náročný výkon acyklického typu, při kterém 

úroveň cyklických dějů, např. běhu, je také velmi vysoká. V basketbale je také typické 

časté přerušování hry a to i s  možností libovolného vystřídání hráčů, jak již bylo 

zmíněno výše. Tyto poznatky určují do jisté míry, že basketbal klade velké fyziologické 

nároky, v tom případě i na způsob energetického krytí. Bývají rozhodující převážně 

rychlostně – silové schopnosti hráče, konkrétně dolních končetin, rozvoj vytrvalosti a 

obratnosti a při řešení herních situací rychlé reakce a postřeh (Havlíčková, 1993). 

 

4.1 Kvantitativní a kvalitativní charakteristiky výkonu hráče v utkání 

 Naběhané metry v zápase: kolem 4800 – 7100 m 

 Výskoky: 40 – 55 x 

 Změny směru: max. 650 x 

 Změny rychlosti: max. 450 x 

 

Hodnoty se mohou lišit a jsou spíše orientační, protože nejsou získány 

z většího počtu týmů a různých výkonnostních úrovní. 

Dalším poznatkem je běh na krátké vzdálenosti. Běh na delší vzdálenost není v 

basketbale častý, a to proto, že hráč má minimum prostoru a vykonává především krátké 

sprinty podle situace. Ve fázích útoku je průměrná délka úseku kolem 5,4 metrů, a 

v obranných kolem 3,8 metrů. Největší vzdálenost, a to přibližně 7,6 metru uběhne hráč 

bez míče při uvolňování. Nejlépe na tom z hlediska rychlosti je obranná činnost (0,7 

m/s), naopak nejhůře je pohyb při uvolňování hráče bez míče (0,5 m/s) (Dobrý a 

Velenský, 1980). 

Z těchto poznatků můžeme vyvodit, že hráč v basketbalovém zápase nevyužije 

jeho maximální běžeckou rychlost a je známo, že v basketbale se nejvíce využívají 

první dva až tři kroky, tedy zásadní uplatnění má start, akcelerace a brzdivý pohyb při 

změnách směru, nebo zastavení. V trénincích se hráči basketbalu spíše specializují na 
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rozvoj výbušné síly. Starty se provádějí do všech směrů a jsou velice náročné na 

koordinaci. 

V basketbale jsou všechny výskoky z různých pozic a nepravidelné. Maximální 

výskok vyžaduje čas a přípravu a velmi záleží na odrazu. Doskok po výskoku bývá 

často startovní fází, a proto vyžaduje značné nároky na amortizační práci svalů (Dobrý a 

Velenský, 1980). 

 

4.2 Metabolická charakteristika basketbalu 

Podle Bartůňkové (1996) můžeme tělesnou zátěž objektivizovat jak z hlediska 

fyzikálních ukazatelů (energetický výdej, práce, výkon, síla), tak i z hlediska funkčních 

a biochemických změn, probíhajících v souvislosti s pohybovým zatížením. 

Dobře trénovaní basketbalisté dosahují průměrně VO2 max asi 60 ml/kg*min. 

Tuto hodnotu můžeme řadit jako vyhovující pro vrcholový basketbal. Částečně se však 

hodnoty mohou lišit. Naměřené hodnoty VO2 max u basketbalistů Brazilského výběru 

činí v průměru 63,6 ml/kg*min. Působící hráči na postu rozehrávače, se vyšplhali až 

k hodnotě 74,4 ml/kg*min. V ženském basketbale hodnota VO2 max dosahuje 50 

ml/kg*min. 

Seligerem stanovené a naměřené hodnoty energetického výdeje u mužů 

s tělesnou hmotností 70 kg činil výdej 64,5 kJ*min-1. Největší energetický výdej byl 

zaznamenán u driblingu, pak o něco nižší při střelbě a úplně nejnižší hodnot bylo 

naměřeno při přihrávce. Muži při sportovním výkonně v basketbale, dosahují hodnot 

energetického výdeje až 2730 kJ (Havličková a kol., 1993). Podle Bernacikové, 

Kapounkové a Novotného (2011) se energetický výdej pohybuje mezi hodnotami 3500 

– 4200 kJ.  

Podle Foxe a Mathewse, jsou zdrojem energie makroergní fosfáty (86%), ty 

jsou ze svalového glykogenu a lipidů oxidativně nesyntetizovány. Podle Bernacikové, 

Kapounkové a Novotného (2011), se jako zdroj energie používají ATP, CP a glykogen. 

Energetické krytí je především v systému ATP – CP, aerobní fosforylací a anaerobní 

glykolýzou.  
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Graf 1 Zde je uveden podíl anaerobního a aerobního výkonu (Bernacíková, Kroupová, 

Novotný, 2011) 

 

Anaerobní 

Aerobní 

Tabulka 1 Průměr energetického výdeje různých sportovních her a sportů (Mc Keag a 

Douglas, 2003) 
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4.3 Somatotyp basketbalistů 

Známým antropometrickým faktorem je, že basketbalisté jsou enormně 

výrazně vysoké postavy. Průměr výšky hráčů basketbalu v zámořské soutěži NBA se v 

minulých letech pohybuje okolo 200 cm. Charakteristickým znakem basketbalu, jsou 

výraznou somatické a fyziologické rozdílnosti mezi jednotlivými herními posty. 

Největší rozdíly jsou i mezi všemi populárními sporty. Rozdíly mezi jednotlivými posty 

jsou už rozebráni výše a uvedeny jejich pozice a fyziologicky určené propozice.)  

 

Basketbalistky všeobecně bývají asi o 15 cm menší než basketbalisté muži. 

V tabulce 2 jsou uvedeny průměrné tělesné rozměry padesáti (50) nejlépe skórujících 

hráčů NBA v sezóně 2002/2003. V tabulce 23jsou průměrné tělesné rozměry nejlepšího 

týmu Detroit Shock WNBA v roce 2003. 

 

Tabulka 2 Průměrné tělesné rozměry nejlépe skórujících hráčů v NBA v sezóně 

2002/2003 (Grasgruber a Cacek, 2008). 

 G,G-F (27) F, F-G (17) C, FC (6) Celkem (50) 

Výška (cm) 194,5 205,8 214,2 200,7 

Hmotnost (kg) 91,5 106,6 118,7 99,9 

BMI (kg/m2) 24?19 25,17 25,87 24,58 

 

Tabulka 3 Průměrné tělesné rozměry hráčů týmu Detroit Shock v sezóně 2003 

(Grasgruber a Cacek, 2008). 

 G,G-F (4) F, F-G (6) C (2) Celkem (12) 

Výška (cm) 175,3 188,3 194,5 185 

Hmotnost (kg) 64,4 79,5 89,6 76,2 

BMI (kg/m2) 20,96 22,42 23,68 22,26 
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Při určování somatotypu basketbalových hráčů vyplívá, že nejvíce se vyznačují 

mezo-ektomorfním a štíhlím ekto-mezomorfním somatotypem. Ektomorf – předpoklady 

především pro vytrvalostní sporty, skoky (skok vysoký). Ektomorf je štíhlí, hubený a 

má málo (slabě) vyvinuté svalstvo. Jeho velký povrch těla má za následek rychlý 

energetický výdej a menší množství tukových buněk. Hůře nabírá svalovou hmotu. 

Mezomorf – předpoklady spíše pro kulturistiku, gymnastiku a částečně sprinty. 

Typickým znakem jsou vyvinuté svaly a silná kostra, široká ramena a úzký pas. 

Energetický výdej je středně rychlý. V širším měřítku jsou hodnoty dosti nehomogenní, 

můžeme najít velké rozdíly mezi mezomorfií a ektomorfií. Pozice pivota se většinou 

nachází se svým somatotypem spíše v ektomorfní části somatografu. U pozice 

rozehrávače, kteří jsou spíše menších postav, jde především o mezomorfii. Průměr 

z některých studií uvádí 2-3, 5-3, 5. U hvězd ze zámořské soutěže NBA je viditelný 

důraz na silovou přípravu, která je bohužel i podporována užitím steroidů. V některých 

sportech např. volejbal a házená je také vyžadována větší flexibilita. Ta má za následek 

zvětšení kapacity uchování elastické energie a tím tedy i zvýšení výbušnosti. Na druhou 

stranu snižuje při pohybu stabilitu. 

Z hodnot, které budou viditelné na grafu 2 je patrné, že basketbalisté mají značně 

vysoký podíl svalové hmoty. Proto bývají hlavně ektomorfní mezomorfové až 

mezomorfní ektomorfové.  
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4.4 Energetický výdej a práce svalů 

Všechna svalová činnost je především dynamická, nejvíce jsou zatěžovány 

svaly dolních končetin, a to především svaly, které se zapojují při odrazu – velký sval 

hýžďový (musculus gluteus maximus), čtyřhlavý sval stehenní (musculus quadriceps 

femoris) a lýtkový sval (musculus triceps surae). V menším měřítku jsou využity svaly 

horních končetin – trojhlavý sval pažní (musculus triceps brachii). 

Energie potřebná za bazálních (klidových) podmínek je na rozdíl v průběhu 

různých činností nižší, kdy organismus podle doby trvání a intenzity dané činnosti 

spotřebovává energii odpovídajícím způsobem vyšší. Bazální metabolismus vypočítáme 

z tabulky 4. 

Ke stanovení spotřeby energie využíváme různé metody. Především metody 

založené na tabulkových hodnotách intenzit vybraných aktivit, které vycházejí z 

Graf 2 Somatograf basketbalistů 
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výpočtu. Tyto metody bývají nepřesné a slouží spíše pro ucelenou orientaci o 

energetické spotřebě. Můžeme jej zpřesnit měřením nějakého z fyziologických 

parametrů (srdeční frekvence, plicní ventilace) v závislosti na spotřebě kyslíku. Takto 

můžeme získat objektivní hodnoty energetického výdeje organismu (Bartůňková, 1999). 

 

Tabulka 4 Náležité hodnoty průměrného bazálního metabolismu z povrchu těla 

(Bartůňková, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro analýzu práce svalů, jsem si činnost, při které je přikládán důraz na 

přesnost, a tím je střelba na koš. V další kapitole budou popsány jednotlivé svaly, jak se 

postupně zapojují při této činnosti. 

 

5 Kineziologická studie střelby 

U vrchní střelby s výskokem víme, že pohyb vychází hlavně z dolních 

končetin. Dolní končetiny přenáší gravitační zátěž (tělesnou hmotnost) nejprve přes 

kyčelní kloub na kloub kolenní a pak níže přes hlezenní kloub až na chodidla, které 

vytvářejí kontakt se zemí (VÉLE, 1995). Velmi důležitá je práce kotníků a to hlavně pro 

zastavování a odrazy. Zde je vypsáno zapojení svalů, které se účastní flexe a extenze v 

horním hlezenním kloubu. Následující pohyb je veden přes kolenní kloub. Při zaujmutí 

postoje pro střelbu se hráč dostává do mírného podřepu (trojnásobně nebezpečný postoj) 

Věk Muži (kJ*d-1*m-2) Ženy (kJ*d-1*m-2) 

16 4165 3712 

17 4102 3649 

18 4022 3612 

19 3943 3570 

20 3880 3549 

25 3771 3541 

30 3700 3528 

35 3670 3520 
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a vzniká tzv. „předpětí“, při střele nastává dynamický odraz, při kterém se nohy 

dostávají do propnutí, přes kyčelní kloub nastává pohyb, kde dojde k flexi a extenzi. Při 

zastavení na začátku pohybu je trup v mírném předklonu. Při odrazu se trup postupně 

vzpřimuje. U této činnosti je důležitý rozsah pohybu. Ten závisí na elasticitě páteře 

(vazivového aparátu), pohyblivosti páteře (resp. malých kloubů) a také na antagonistech 

a jejich síle. Ve stoje se trup také pohybuje dopředu vůči gravitaci, což určitě závisí na 

svalovém tonusu vzpřimovačů trupu (musculus erector spinae). Současně s dolními 

končetinami pracují i horní končetiny, které jsou pokrčeny a v rukách svírají míč.  

Podle Javůrka (1986) se označuje pohyb horními končetinami do vzpažení 

s míčem jako elevace. Pohyb provází mírná rotace lopatky. Při horních končetinách ve 

vzpažení, je loket na počátku ve flexi. Při střele, dochází u střílející paže k propnutí 

lokte (extenzi). Dále si zapojují i jiné svaly vedoucí až k zápěstí. V postavení předloktí, 

tudíž v supinaci, pracují především musculus biceps brachii a musculus brachialis a v 

pronaci musculus coracobrachialis. Závěrečný impuls odhodu nastává u zápěstí a prstů 

odhodové paže. Při dokončeném odhodu míče dochází u střílející paže k úplnému 

sklopení zápěstí.  

Pro přesnější kineziologickou analýzu jsem si vybral i střelbu na koš z místa, 

při které se zapojují nejvíce svaly horních končetin. Při přípravě na střelu na koš, jdou 

pohyby takto v pořadí: flexe v ramenním kloubu (musculus deltoideus, musculus 

coracobrachialis, musculus pectoralis major, musculus biceps), flexe kloubu loketního 

(musculus biceps brachii, musculus brachialis, musculus brachioradialis, musculus 

extensor carpi radialis), u střílející paže pronace předloktí (musculus pronator 

quadratus), a dorzální flexe zápěstí (musculus extensor carpi radialis, musculus extensor 

carpi ulnaris). 

Ve vlastní střelbě dochází u střílející paže k extenzi kloubu loketního 

(musculus triceps brachii, musculus anconeus, svaly dorzální skupiny předloktí), v 

zápěstí střílející paže k palmární flexi (musculus flexor carpi radialis, musculus flexor 

ulnaris, musculus palmaris) (Wolfgang, 2007). 
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6 Kondiční faktory 

Cíle kondiční přípravy je především vytvářet tělesné předpoklady pro sportovní 

výkon. V případě basketbalu je velmi úzce spjat výkon v utkání s rozvojem pohybových 

schopností. Zajišťování rozvoje kondiční přípravy členíme do dvou oblastí. Je to za a) 

vytvoření široké pohybové základny, která pak slouží jako výchozí pro bod b) 

osvojování a rozvoj speciálních pohybových schopností. Ty v souladu s technickými a 

taktickými dovednostmi zabezpečují provedení sportovního výkonu na úrovni, kterou 

požadujeme (Pavliš, 2003). 

Ve sportovním tréninku, při osvojování pohybových schopností, se 

nepředstavuje izolovaný celek. Naopak v lidském organismu jde o výraz složitějších 

vazeb a vztahů, které se dotýkají jak strukturálních, tak i funkčních a psychických 

vlastností. Více či méně přestavují jednotlivé schopnosti určitý samostatný komplex, 

v kterém se ostatní schopnosti promítají. Jako prostředek pro plné zvládnutí hry je 

důležitý jejich osvojování, a proto úzce souvisí s rozvojem pohybových dovedností. 

Proto také z tohoto důvodu přistupujeme v basketbale k rozvoji pohybových schopností 

ze dvou hledisek. První hledisko se projevuje tak, že z důvodu organizování ročního 

tréninkového cyklu nebo z velmi nízké úrovně podnětů (např. rozvoj síly horních 

končetin v posilovně) bývá zařazeno mimo hrací pole do speciálních kondičních 

tréninků. Tréninkové podněty se v jejich obsahu sice odchylují od vlastního provedení 

v zápase či ve hře, ale s pomocí vhodně zvolených doplňkových a průpravných cvičení 

docílíme úrovně, jakou by bylo velice obtížné získat na hracím poli (hřišti). V druhém 

hledisku se promítá takové zatížení, které se svojí strukturou velmi podobá charakteru 

vlastní hry. Spojuje do sebe kondiční i technickou stránku a obvykle je provozováno na 

hřišti. Proto také bývá nazýváno jako kondiční trénink na hřišti (Moravec, 2004). 

Kondiční přípravě můžeme rozumět jako složce tréninku, která vymezuje a 

vytváří s psychologickou, taktickou a technickou přípravou obsah tréninku. Zaměření 

v kondiční přípravě je tedy hlavně na ovlivnění pohybových schopností hráče. V 

basketbale získává na preferenci rozvoj hlavně rychlostních, rychlostně silových, 

silových, silově vytrvalostních, vytrvalostních a obratnostních schopností. Pouze v 

přechodném a přípravném období má tento typ cvičení všeobecný charakter. Doplňkový 

význam v předzávodním i závodním období má hlavně kondiční trénink mimo hřiště. 
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Ten se zaměřuje na osvojování silových schopností a zlepšování obnovy energetických 

zdrojů či funkcí organismu (Pavliš, 2003). 

Jakýkoli sportovní výkon, z hlediska jeho struktury, charakterizuje uspořádání 

faktorů, tak i jeho počet. Je jasné, že v některých převládá jen jeden faktor, ale u jiných 

sportovních výkonů jsou založeny na více faktorech. V basketbale se určují tři 

nejvýznamnější kritéria, ty nám mohou určit, zda je pro jedince tento sport vhodný. Jde 

o somatické, motorické a psychické faktory. Somatické zahrnují především tělesnou 

výšku, délku rozpětí při upažených horních končetinách a poměr mezi tělesnou váhou a 

výškou. Motorické faktory představují maximální výskok, obratnost a vytrvalostní 

schopnosti. Nakonec psychické faktory určují schopnost analyzovat a řešit herní situace, 

iniciativu a bojovnost v utkání.  

Obrázek 3 Struktura sportovního výkonu (Dovalil a kol., 2012) 
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Pohybové schopnosti rozvíjíme v tréninkové jednotce. Buďto je rozvíjíme 

samostatně (rychlost, síla, vytrvalost, koordinace apod.) nebo rozvíjíme několik 

schopností dohromady, obvykle s podobnou strukturou (rychlost a obratnost, rychlost a 

síla apod.). Přitom je velmi důležité řazení rozvoje jednotlivých schopností i návaznosti 

cvičení, které jsou závislá na řízení pohybu CNS a na požadavcích zapojení 

jednotlivých zón energetického krytí (Pavliš, 2003). 

V kondičním tréninku hlavně na hřišti je pro basketbal charakteristické spojení 

technicky dokonalého provedení herních činností s vysokým stupněm rozvoje 

rychlostně silových schopností. Toto cvičení je důležité aplikovat v nepřetržité časové a 

prostorové tísni. Proto tato hra klade značně vysoké nároky na pohybovou koordinaci, 

herní obratnost a rychlost provedení. Rychlostní projevy se velmi prolínají se silovými 

schopnostmi, což je v basketbale hlavní faktor (běh, kontakt se soupeřem apod.) (Pavliš, 

2003). 

Kondiční trénink na hřišti se orientuje na: 

 

 všeobecný rozvoj pohybových schopností se převádí na schopnosti speciální, 

které se promítají do hry; 

 dosažení co možná nejvyššího stupně rozvoje rychlostně silových schopností, 

které se promítnou do rychlosti pohybu a do urychlení zotavovacích procesů po 

rychlostně silovém zatížení; 

 u technicko-taktických dovedností zajistit, aby při vysoké rychlosti provádění 

nedošlo k narušení techniky provedení; 

 dosažení co nejvyššího stupně ekonomičnosti pohybu a racionalizace 

technických dovedností, které se projeví v šetření energetického potenciálu 

hráče při běhu; 

 rozvinutí komplexního spojení vysoké kondiční připravenosti s technickými a 

taktickými dovednostmi pro požadavky vysokého tempa hry (Moravec, 2007). 

 

Níže v dalších kapitolách bude uvedeno definice jednotlivých předpokladů a následné 

jejich osvojování, za pomoci tréninku v basketbale. 

 



25 
 

6.1 Ovlivnění silových předpokladů 

Nad sílou můžeme uvažovat s různým významem, proto je důležité sílu 

rozlišovat z hlediska fyzikální veličiny a z hlediska biologické. Z hlediska fyzikální 

veličiny uvažujeme nad pohybem jako síla = hmotnost x zrychlení (F = m x a), zatím co 

sílu z biologického hlediska jako pohybovou schopnost závislou na fyziologických 

vlastnostech svalu (stažlivost, dráždivost). V síle biologické zahrnujeme i psychické 

aspekty. 

Podstatnou součást jakéhokoli sportovního výkonu tvoří síla a to i ve sportech, 

kde rozhoduje o výkonu i jiná pohybová schopnost, která je v tomto odvětví důležitá. 

Při optimálním osvojení silových schopností je umožněno sportovcům co nejefektivněji 

a nejrychleji vykonávat pohybové úkoly spojené se soutěží, nebo tréninkem (Dovalil a 

kol., 2012) 

 

6.1.1 Základní ukazatelé svalové síly  

Vlivy především fyziologie a funkční anatomie mají dopad na schopnost 

vyvinout statickou nebo dynamickou sílu (Měkota a Novosad, 2005) 

 

6.1.2 Svalová hmota a její příčiny  

Množství svalové hmoty je hodnoceno průřezem svalu, tedy čím je sval 

v příčném průřezu vetší, tím je silnější. Při nárůstu svalové hmoty (svalová hypertrofie) 

je podmínkou velikost metabolického stresu a aktivace motorických jednotek. U 

maximální síly hraje hlavní roli množství svalové hmoty. 

 

6.1.3 Druhy síly  

 Absolutní síla 

 Rychlí a výbušná síla 

 Vytrvalostní síla 
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Absolutní síla 

Absolutní síla je posuzována podle nevyšší svalové tenze svalové statické 

činnosti a to bez ohledu na dosažení maximálních hodnot, nebo podle nejvyššího 

překonávaného odporu při svalové činnosti dynamické. Tato síla má velký význam ve 

sportu, a co se týče posilování, není vždy postačující. Již v mnoha sportovních 

specializacích je určena její hraniční hodnota. Má ale i důležitý charakter u jiných 

silových schopností, její nadměrná úroveň nám může ovlivnit stav vytrvalostní i 

výbušné síly. Jako výchozí (základní) i za cílový požadavek pro celkový silový rozvoj 

považujeme také stimulaci absolutní síly (Dovalil a kol., 2012). 

K této stimulaci můžeme využít hned několik metod posilování, které mají 

ovlivnit především nitrosvalovou (intramuskulární) koordinaci, tj. snaha zapojit co 

největší množství svalových vláken (primárně rychlých) a zvětšení svalového průřezu. 

Faktor nitrosvalové koordinace je limitován mechanismy, které ovlivňují činnost 

motorických jednotek (MJ): 

 Aktivace MJ 

 Frekvence dráždění MJ 

 Synchronizace aktivovaných MJ 

 

Metody posiloví pro rozvoj absolutní síly jsou: těžkoatletická, excentrická, 

intermediární, izokinetická, opakovaných úsilí, izometrická. Společným znakem těchto 

metod je hlavně využití větších odporů, ale rychlost provádění zůstává „druhotná“. 

Všechny metody neumožňují dosáhnout stejné velikosti svalového napětí. Podle Pradeta 

(1996) a dalších je: 

F excentrická > F izometrická > F koncentrická 

(F excentrická je tenze, neboli maximální síla pro excentrické svalové činnosti, 

F izometrická má stejné parametry při izometrické činnosti a nakonec F koncentrická 

stejné parametry jako při koncentrické činnosti). Přitom rozdíly mezi F excentrickou a F 

izometrickou jsou u trénovaných 15 – 20 %, u netrénovaných to je až 40%. Rozdíly 

mezi F koncentrickou a F izometrickou u trénovaných je přibližně 5% a u 

netrénovaných kolem 10%. Přirozeně, čím vyšší bude odpor, tím bude vyšší svalové 

napětí. Současně při nižším nemaximálním odporu umožňuje větší kontrolu provedení 

techniky cvičení a tím více přihlíží na aspekt řízení pohybu. V určité míře lze použít pro 
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tyto potřeby i metody posilováni s nižším než maximálním odporem a při značně 

vysoké rychlosti (50 – 75% maxima). Tímto se sleduje, jak inervace s pozitivními 

důsledky mezisvalové koordinace, působí na činnost zúčastněných svalových skupin. 

V dnešní době se jako doplněk používá i elektrostimulace. 

Obecně o rozvoji absolutní síly platí, že by měla být stimulována kombinací 

několika posilovacích metod a to s vědomím, že každá z metod má svoje klady i zápory 

a tím je myšleno navození nervosvalové koordinace i svalové tenze ve svalech. I na 

výkonnostní a věková hlediska by mělo být přihlíženo, např. těžkoatletická a 

excentrická metoda by měla být použita až v pozdějším časovém harmonogramu 

tréninku. 

Při plánování tréninku stimulace této schopnosti je důležitá frekvence tréninků. 

Doposavad nebylo vymyšleno, jaké doporučení v tomto tréninku je ideální pro všechny, 

z důvodu ovlivňování mnoho proměnnými. V tomto případě je to 2 – 3 tréninkové 

jednotky za týden, to dnes naznačují zkušenosti ze sportovní praxe. Představuje to 

optimální hranici, kterou je sportovec s plným nervosvalovým a energetickým 

potenciálem absolvovat (Dovalil a kol., 2012). 

 

Výbušná a rychlá síla 

Ovlivnění výbušné a rychlé síly je považováno za jeden z těžších úkolů 

v tréninkové jednotce. U těchto sil je podmínkou rychlost pohybu. Problém je v co 

nejkratším čase dosáhnout co nejvyšší svalové tenze. Zaciorskij  (1995) a další uvádí, že 

k dosažení potřebných hodnot, se časový úsek pohybuje přibližně kolem 0,3 – 0,4 

sekund. V jiném případě, např. u odrazu při skoku do dálky je čas 0,11 – 0,12 sekund, 

odraz při sprintu 0,08 – 0,1 sekund, u skoku vysokého 0,18 sekund atd., pravděpodobně 

je to podobné u všech typů odrazu včetně basketbalu, odhodu, ale i pro ostatní pohyby, 

které využívají výbušnou sílu. 
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Je patrné, že určitý význam zde má absolutní síla, nicméně ta k potřebnému 

výkonu nestačí. Nebyla totiž v tomto případě nalezena nějak významná závislost mezi 

velikostí maximální tenze a rychlosti jejího vyvinutí, neboli absolutní silou a časem 

dosažení poloviny maximální síly. Již výše uvedenou absolutní silu můžeme rozvíjet 

výbušnou sílu, a to hlavně metodou izokinetickou a metodou opakovaných úsilí. 

Ovlivnění je větší při narůstání odporu překonávaném výbušně. Abychom docílili 

maximálního účinku, je potřeba aplikovat i metody adekvátní podmínkám pro svalovou 

činnost, a tím je hlavně rychlost pohybu. Jde o snahu vytvořit co nejvyšší úsilí o 

maximální rychlosti. Uceleně jsou to metody kontrastní, rychlostní a plyometrická. Ty 

mají funkci adaptovat nitrosvalovou a mezisvalovou koordinaci. 

Metoda kontrastní a rychlostní má za úkol pracovat s náležitým rozpětím 

velikosti odporu. Ten spolu s dobou zátěže vlastní rychlost provedení, které je primární, 

a proto by mělo být důsledně poukazováno na nejvyšší rychlost provedení a pozornost 

věnujeme i stálé kontrole. V případě požadavku udržet rychlost provádění, můžeme 

modifikovat jiné parametry zatížení. Při snížení rychlosti můžeme měnit, v tomto 

případě snižovat dobu cvičení, neboli počty opakování (např. 14 > 12 > 10 > 7 > 5 

sekund atd.). Stejně můžeme měnit délku odpočinku. Popřípadě je vhodná i kombinace 

Graf 3 Dynamogram dvou probandů u výskoku z místa, změna kolmého tlaku na 

podložku (podle údajů Sukopa, Novákové a Ulrychové, laboratoř sportovní motoriky 

UK FTVS). Odlišný sklon křivky ukazuje jinou úroveň výbušné síly dolních končetin 

(Dovalil a kol., 2012) 
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zvýšení doby cvičení a zvýšení doby odpočinku. Je snahou „se naučit rychlost cítit při 

všech manipulacích“ (Dovalil a kol., 2012). Zvláštní přístup je věnován plyometrické 

metodě. 

 

Silová vytrvalost 

Vytrvalostní sílu můžeme také nazývat jako sílová vytrvalost z pohledu 

vytrvalostních schopností. Projevuje se svalovou činností (statickou, excentrickou i 

koncentrickou), která trvá pokud možno co nejdéle a odpor nesmí přitom být moc 

vysoký. Také zde hraje částečně roli trénink absolutní síly. Při překonávání většího 

odporu vzrůstá význam tréninku. 

Ve vytrvalostní síle je vhodnou stimulací metoda silově vytrvalostní a dále se 

využívá, jako systém podnětů zvyšování síly absolutní, metoda opakovaných úsilí. Volí 

se přiměřený odpor zatížení, a to takový, aby cvičení trvalo po delší dobu: přibližně do 

50% maxima (opakovací maximum 20 – 50 i více). Odpor, který si zvolíme, má za 

následek aktivaci různých typů svalových vláken a adaptační efekt se zčásti mění. 

Rychlost provádění není prvotní, nicméně se odvíjí od soutěžní struktury pohybů. 

Nervosvalová koordinace je také podpořena a navíc uvažovaná zátěž musí být technicky 

zvládnutelná. Používají se převážně strukturálně a koordinačně podobná cvičení ve 

ztížených podmínkách dané sportovní specializaci (větší pádla, těžší míč atd.). 

 

Graf 4 Aktivace různých typů svalových vláken v závislosti na velikosti vyvíjené 

 tenze v % maxima (Willmor a Costill, 1993) 
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FG – glykolytická rychlá svalová vlákna 

FOG – Oxidativně-glykolytická rychlá svalová vlákna 

SO – oxidativní pomalá vlákna 

Čím je vyšší intenzita, tím se vzestupně zapojují SO, FOG a FG vlákna. 

 

Kromě silové lokální stimulace svalů je cílem i ovlivňovat systém, který 

podmiňuje vytrvalostní schopnosti, to znamená srdečně – cévní a dýchací systém. 

Určující není tedy jen odpor samotný, ale i doba trvání. Proto se využívají i cvičení 

posilovací, ale dávkování se řídí hlavně zásadami vytrvalostního zatížení, především 

doba odpočinku a zatížení. S ohledem na druhy vytrvalostních schopností (viz tabulka 

5), se musí rozlišovat anaerobní silový trénink a aerobní silový trénink. 

 

Tabulka 5 Podle Dovalila a kol. (2012) parametry aerobního a anaerobního zaměření 

při metodě silově vytrvalostní. 

Zátěžový parametr Aerobní zaměření Anaerobní zaměření 

Doba cvičení Přes 60 – 90 sekund Do 60 – 90 sekund 

Velikost odporu x/ Nižší Vyšší 

Tempo cvičení Nižší Vyšší 

Interval odpočinku 1:1 i kratší 1:2 - 4 

 

Jako vhodnou formou se volí kruhový trénink. Kruhový trénink je metoda, 

která se skládá z předem vybraných cvičení, kterých je z pravidla 6 – 15 v kruhu. 

Zatěžují se jednotlivé svalové skupiny celého těla a to jednotlivě, nebo v kombinaci. 

Klade důraz především na silovou vytrvalost různých svalových skupin.  

 

6.1.4 Metody stimulace silových předpokladů  

Rozeznáváme celou řadu metod rozvoje silových schopností. Pro naši potřebu 

rozeznáváme 8 vybraných metod rozvoje. 
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Tabulka 6 Zde je zpracován stručný přehled metod posilování vytvořených na základě 

Dovalila a kol. (2012) 

Metoda 
velikost 

odporu 

Rychlost 

pohybu 

Počet 

odpočinku 

Interval 

odpočinku 

(min.) 

Opakovaných úsilí – 

kulturistická 

pyramidová metoda 

60-80 % 

max. 
indiferentní 8-15 3 

Rychlostní 
30-60 % 

max. 

co možná 

nejvyšší  
6-12 3 

Kontrastní – variabilní, 

při samostatném 

cvičení se mění 

velikost odporu a 

rychlost pohybu 

30-80 % 

max. 

co možná 

nejvyšší  
6-12 3 

Izomerická – používá 

pevný odpor, vysoká 

svalová tenze, 

neposilujeme 

nitrosvalovou 

koordinaci 

maximální - 2-3 3 

Intermediální – 

přerušovaná, střídá se 

dynamická a statická 

činnost 

maximální indiferentní 1-3 3 

Izokinetická proměnlivý 
co možná 

nejvyšší 
6-8 3 

Plyometrická – rázová, 

spojení brzdivé, 

statické a koncentrické 

činnosti 

nemaximální 
co možná 

nejvyšší 
5-10 3 
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Vytrvalostní 
Do 30-40 % 

max. 
nemaximální 

co možná 

nejvyšší 
3 

 

Síla absolutní, což vyplívá z dnešních studií, zahrnuje základní potenciál ve 

všech ostatních typech sil. Nejvíce se projevuje v osobních soubojích pod košem 

v území bedny. Sílu rychlou, můžeme dělit na sílu explozivní a rychlou. Tyto dvě síly 

v basketbale využíváme nejčastěji, a proto také mají významnou roli 

v nejfrekventovanějších činnostech vůbec (tj. odrazy, změny směru, starty atd.). Sílu 

reaktivní využijeme např. při doskocích, kdy potřebujeme opakovaně vyskočit. Nakonec 

sílu vytrvalostní využíváme jako předpoklad, abychom mohli podávat silový výkon co 

nejdéle, nejlépe po celou dobu zápasu. 

V basketbalu je často rozhodujícím faktorem úroveň explozivní síly dolních 

končetin. Rychlost změny směru, nebo síla odrazu či rychlost prvního kroku dělají hráče 

správně připraveným pro překonání protihráče. Nicméně je důležité rozvíjet sílu celého 

těla. Kromě rozvoje síly primárně u dolních končetin, je velmi důležité posílit i střed 

těla, ten zahrnuje břišní a zádové svaly, ale i svaly, které se podílí na pohybu v kyčlích. 

Tyto svaly se nesmějí vynechat, neboť přenášejí v průběhu pohybu energii z velkých 

částí těla na malé. Vrchní část těla musí být flexibilní a silná, i když důležitost rozvoje 

přikládáme především dolním končetinám a středu těla.  

V okamžiku, jak skončí basketbalová sezóna, hráči si berou dva i více týdnů na 

odpočinek, než začne příprava na sezónu následující. Důležité je naplánovat program 

tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší výkonnosti hráče. Je tedy hráčovou povinností získat 

na začátku sezóny co nejvyšší výkonnost a tu si udržet. Faktem je, že hráč potřebuje 

trénovat několik komponentů. Nasadí se tréninkové módy a jejich kombinací se 

maximalizují. Komponenty se tréninkem v přestávce mezi sezónami zlepšují a při 

přiblížení potenciálu je zlepšování stále těžší. 

U většiny hráčů platí, že zřetelně příznivé změny jsou v síle a tím i zlepšení 

v atletických schopnostech. Kdy a s jakou frekvencí budou tréninky probíhat je zcela na 

sportovci a jeho dosavadním tréninkovým zkušenostem. Doporučují se 3 tréninky týdně 

mimo sezónu. V basketbale se vytváří silový tréninkový program pro všechny společně. 

Z důvodu individuálních rozdílů ve zkušenostech se silovým tréninkem je to 

výhodnější. V tabulce 7 bude ukázán mimosezóní tréninkový program z univerzitního 
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basketbalu. Rozdílem je, že zde je větší mimosezóni přestávka než u jiných evropských 

soutěží. 

Tabulka 7 Podle Hoffman a Marech In McKeag (2003) je zde znázorněn silový 

tréninkový program, kde se soustředí na příbytek svalové hmoty a budování síly 

basketbalisté v USA. 

  Fáze 
Hypertrofie 

(7 týdnů) 

Síla  

(7 týdnů) 

Výbušná síla  

(4 týdny) 

Den 1 a 

3 

Mrtvý tah a silové přemístění 

s velkou činkou (bez 

hlubokého podrěpu) 

/ 1,4 x 4-6 1,4 x 3-5 

 

Tlak s velkou činkou před 

hlavou 
/ 1,4 x 4-6 1,4 x 3-5 

Tlak vleže na lavici (bench 

press) 
1,4 x 8-10 1,4 x 6-8 1,4 x 4-6 

Tlak vleže na šikmé lavici 

hlavou nahoru (bench press) 
1,3 x 8-10 1,3 x 6-8 1,3 x 4-6 

Upažování s jednoručkami v 

leže na šikmé lavici s hlavou 

nahoru 

š x 8-10 / / 

Soupažné tlaky jednoručních 

činek 
1,3 x 8-10 / / 

Přítahy malé/velké činky k 

bradě 
1,3 x 8-10 / / 

Upažování ve stoji 3 x 8-10 / / 

Stahování vrchní kladky před 

tělem ve stoji 
3 x 8-10 3 x 8-10 3 x 6-8 

Tricepsový tlak s velkou 

činkou vleže 
3 x 8-10 3 x 8-10   

Cviky na břišní svalstvo 3 série 3 série 3 série 
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Fáze 

Hyoertrofie 

(7 týdnů) 

Síla   

(7 týdnů) 

Výbušná síla (4 

týdny) 

Den  

2 a 4 
Dřepy 1,4 x 8-10 1,4 x 6-8 1,4 x 4-6 

 

Předkopávání na stroji 3 x 8-10 3 x 8-10 3 x 6-8 

Zakopávání na stroji vleže 3 x 8-10 3 x 8-10 3 x 6-8 

Výpony se zátěží 3 x 8-10 3 x 8-10 3 x 6-8 

Stahování kladky s vrchu 

širokým úchopem před hlavu 
1,3 x 8-10 1,3 x 6-8 1,3 x 6-8 

Přítahy kladky zespodu 

vsedě 
1,3 x 8-10 1,3 x 6-8 1,3 x 6-8 

Bicepsový cvik (volná 

volba) 
3 x 8-10 3 x 8-10 3 x 6-8 

Bicepsový cvik (volná 

volba) 
3 x 8-10 3 x 8-10 / 

Cviky na břišní svalstvo 3 série 3 série 3 série 

 

V další fázi, tudíž ve fázi předsezóní, se trénuje především cvičení výbušná, ty 

by měli být stimulovány podobně jako při samotné hře. Pro simulaci střelby z výskoku a 

doskok, se jako vhodné cvičení používá tlak s velkou činkou před hlavou. Jako další 

cvik je zde stahování kladky. U tohoto cviku se při úzkém úchopu modifikuje úchop 

míče při doskoku. Tuto fázi můžeme charakterizovat vyšší intenzitou, nižším objemem 

zatížení a 2 – 3 minutovým odpočinkem mezi sériemi. 

Mnohem kratší dobu trvá fáze třetí. Pauzy se zůstávají stejné, ale objem je 

snížen a intenzita stále roste. V závěru z každých těchto fází je důležité dodržet 

jednotýdenní odpočinek, kde se obnoví síly, a to tím způsobem, že se silový odporový 

trénink vůbec neprovádí. 

Není zcela vymyšlená definice pro předsezóní období. V USA, při 

vysokoškolském basketbalu, je to v té době, kdy končí letní přestávka a hráči se vrací 

v části, kdy ještě nezačali pravidelné tréninky. Jinde nemusí být předsezóní období 
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izolováno, protože tréninkový program mimo sezónu mohou mít v jiných soutěžích 

kratší. Taky se vyskytuje program mimo sezónu, který hned následuje program sezonní. 

U jednoho vysokoškolského basketbalového týmu v Americe, je silový trénink podobný 

mimosezónnímu tréninkovému programu. Může být složen z připravených mikrocyklů. 

 

Tabulka 8 „Udržovací“ trénink během sezóny. Mimosezónní program, má za úkol 

získat sílu a v závodním období je úkolem sílu udržet (Hoffman a Maresh In McKeag, 

2003). 

Silové přemístění/mrtvý tah 1 x 10, 3 x 4-6 

Tlak s velkou činkou před hlavou 1 x 10, 3 x 4-6 

Bench press 1 x 10, 3 x 6-8 

Dřepy 1 x 10, 3 x 6-8 

Stahování kladky svrchu širokým 

úchopem před hlavu 
3 x 8-10 

Zakopávání na stroji vleže 3 x 8-10 

Stahování kladky před tělem ve 

stoji (posilování tricepsu) 
3 x 8-10 

Bicepsový zdvih vsedě podhmatem 3 x 8-10 

Cviky na břišní svalstvo 3 série 

 

6.1.5 Plyometrický trénink  

Dávkování plyometrického tréninku musí být zcela uvážlivé. Jde o cvičení, 

které se zaměřuje při cvičení na natažení a následné zkrácení svalu. Platí tu stejné 

pravidlo, jako při tréninku rychlostních schopností. Délka pauzy musí být taková, aby se 

zajistila resyntéza energetických zdrojů a udržení nervové vzrušivosti. V basketbale se 

toto cvičení používá pro zvětšení výšky výskoku a hráčovy síly. Plyometrické cvičení je 

dobré zahrnout buďto v předsezóním či mimosezóním období. V Období sezóny se 

plyometrii spíše vyhýbáme, ale ne zcela úplně. Muže se i stát, že u hráčů, kteří jsou více 

zatěžování, může dojít až k riskování k zranění (McKeag, 2003). 
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6.2 Ovlivnění rychlostních předpokladů 

Podle Pavliše (2007) můžeme chápat rychlostní schopnost jako krátkodobou 

pohybovou činnost (do 8 sekund) prováděnou co nejrychleji.  Tato pohybová činnost je 

prováděna maximální intenzitou, a to buďto s malým odporem nebo bez žádného 

odporu. Je charakterizována energetickým krytím ATP – CP zóny. 

Dále se také uvádí, že tato pohybová schopnost je značně doprovázena i 

psychickými faktory, které, jak již je známo, provedení rychlostní schopnosti 

předcházejí. Jde hlavně o myšlení a předvídaní, ale i o vnímání herních situací. Co je 

také dalším faktorem ovlivňující rychlostní schopnosti, je po nervových vláknech 

rychlost vedení vzruchů. Dále má vliv velikost svalové síly a fyziologické a 

biochemické vlastnosti svalů (druhy svalových vláken, množství ATP – CP, aktivita 

enzymů apod.). Jedním z důležitých faktorů u ovlivňování rychlosti je i efektivita 

pohybů. O efektivitě rozhoduje stav mezisvalové (intermuskulární) a vnitrosvalové 

(intramuskulární) koordinace (Psotta,2006). 

Rychlostní schopnosti se s dalšími pohybovými schopnostmi v průběhu vývoje 

stále více spojují a souvisejí spolu. Nejvíce se spojuje s rychlou a výbušnou sílou, ale 

také s rychlostní vytrvalostí. 

Problém, který nastává u osvojování rychlostních schopností, je únava. Proto je 

velice důležité při tréninku dostatečný odpočinek pro zotavení. Toto samotné ale 

nestačí, jelikož při tréninku dochází v důsledku únavy k poklesu rychlosti, je i důležitý 

trénink zotavovacích funkcí ATP – CP systému. Není li dodržen tento trénink, tak není 

možné udržet opakovaný výkon a kvalitu rychlostních výkonů. 

O rychlosti můžeme říci, že se jedná o několika relativně nezávislých 

schopnostech na sobě. Tím je myšleno, že nejde o jednu ucelenou schopnost. Úroveň 

schopnosti, ať už je její úroveň velká jakkoliv, nezajišťuje schopnosti druhé stejnou 

úroveň a zároveň ani nepřinese osvojení jedné, automaticky osvojení druhé schopnosti. 

 

6.2.1 Druhy rychlostní předpokladů  

 rychlost reakce; 

 acyklická rychlost – rychlost jednotného pohybu; 

 cyklická rychlost – rychlost komplexního pohybu. 
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Sprinterská rychlost není až tak důležitá pro hráče basketbalu. Při pozornosti na 

trénink jsou patrné v komplexním pohybu projevy rychlosti. V basketbale je výsledkem 

herní rychlosti spojení rychlosti, agility a reaktibility (RAR rychlostní komplex). 

 

Silový základ cyklické a acyklické rychlosti 

U projevu cyklické a acyklické rychlosti, se zejména při rychlých pohybech 

zapojují rychlá (červená) svalová vlákna. To se děje z důvodu vysoké frekvence mnoha 

budivých impulzů a ty zajišťují velikou rychlost kontrakce určitých svalových skupin. 

Ta má pak značnou souvislost s takovou silou, kterou jsou tyto svaly schopny vytvořit, 

tudíž se logicky uvažuje o silové komponentně rychlostních schopností. 

Na místech, kde je potřeba překonat nějakým pohybem malý odpor, nejsou 

vztahy až tak významné. Při zvětšení maximální síly dojde ke zvýšení rychlosti pohybu 

spíše tam, kde se bude překonávat pohybem spíše větší odpor. Také se ukazuje, že při 

vysokém potenciálu maximální síly se nedá využít maximální frekvence pohybu 

(Dovalil a kol., 2012). 

Graf 5 Procento využití maximální statické síly při různé frekvenci opakovaně 

vyvíjených kontrakcí (Witzcak a Sozański, 1979) podle Dovalila a kol. (2012) 
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Proto se trénink, v některých případech a hlavně v basketbale, doplňuje 

tréninkem výbušné a rychlé síly. Jako vhodné doplnění se používají metody rychlostní a 

plyometrická, zaměřené na analytické posílení pracujících svalových skupin. Při 

ovlivňování výbušné síly se zvyšuje hlavně rychlost jednotlivého pohybu. 

V návaznosti je nutné přihlížet i na výše zmíněnou specifičnost – potřebného 

efektu se dosáhne jen tehdy, bude-li síla stimulována v pohybech, ve kterých se chce 

cíleně dosáhnout vysoké rychlosti. V praxi se to řeší podněty, které slouží jako doplněk 

vnějšího odporu při rychlostním zatížení. Jako příklad je: 

 cvičení se zátěží (pás, vesta, manžety aj.); 

 tažení břemene různé velikosti (vhodnou alternativou je i brzdící zařízení); 

 lokomoce proti větru či do svahu; 

 větší list pádla, závaží v lodi, použití hydrobrzdy; 

 těžší náčiní (míč, basketbalový medicinbal, koule aj.). 

 

Doplňkovému odporu musí však věnovat značnou pozornost. Velikost odporu 

totiž značně změní rychlost cvičení a také ovlivní strukturu příslušného pohybu. Mělo 

by se volit tak, aby nedocházelo k narušení struktury a nesnížila se příliš rychlost. 

Důsledné řešení není vůbec jednoduché. U těchto doplňků se spoléhá spíše na osobní 

subjektivní odhad (usuzuje se, že by při přidání zátěže mělo zůstat minimálně 50% 

rychlosti jako při pohybu bez odporu), i když v dnešní době, v jednotlivých 

specializacích, stále přibývají nové poznatky. Řeší se i, kdy se v tréninku takový odpor 

může použít. Nicméně se z poznatků usuzuje, že při použití nedojde k narušení 

dosavadních zkušeností, když se tyto postupy použijí v dostatečném odstupu před 

závodním obdobím, tj. na začátku přípravného období. Pro děti tyto cvičení nejsou 

vhodná, obzvláště když nemají osvojenou zpevňovací techniku.  

Při rychlostním tréninku v basketbale je důležité, určit si jaké druhy rychlosti 

v basketbalovém zápase vlastně používáme. Charakteristické jsou hlavně náhlé, velice 

rychlé změny směru a zrychlování či brzdění. Podle Dobrého a Velenského (1987) se 

v basketbale všechny běhy a rychlé změny směru, provádějí v malém prostoru a na 

krátkou vzdálenost (2 – 7 metrů). Vhodnou volbou je tedy trénink směřovat na rychlost 

reakce, změnách směru a akceleraci. Cvičení by se měla v tréninku přibližovat 

zápasovým situacím, např. využít dribling při rozvoji rychlosti atd. Basketbal se stále 
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zrychluje a tato kolektivní hra klade stále větší nároky na hráče. Hráči musí rychle 

reagovat na vzniklé podněty, a to vizuální nebo sluchové, a na jejich základě 

vyhodnocovat a řešit dané situace. V tréninku by proto mělo být zahrnuto i různé 

možnosti složitějších situací. Na ty by hráči měli umět reagovat a řešit je za pomoci 

fyzické rychlosti, ale i psychické dovednosti. S tím se pojí i trénink hráčské mysli a 

bystrosti. Zde bývá potřeba motivace od trenéra či spoluhráčů, aby provedení cvičení 

bylo vykonáváno s maximálním úsilím. 

Za cíl při tréninku rychlosti se v tréninku klade důraz udržet, nebo zvýšit 

schopnost nervosvalového systému vyvíjet maximální rychlou a koordinovanou činnost 

svalů při provádění herních činností. Tím jsou výskoky a běžná lokomoce v basketbale. 

 

Reakčně rychlostní schopnost  

Je to schopnost reagovat na určitý podnět. Pro jeho vyjádření se používá čas 

reakce mezi počátkem působení podnětu a zahájení pohybu. Může jít o jednodušší či 

složitější reakce ve stabilních či proměnlivých podmínkách – starty, reakce na herní 

situace, úkoly v úpolových sportech apod. Co dobu rekce ovlivňuje je např. věk, teplota 

prostředí, rozcvičení, druh podnětu, ale také stav nervových drah a aktivace receptorů. 

Na podnět může nastat reakce buďto jednoduchá, nebo výběrová. Podle druhu signálu 

můžeme rozlišovat signál akustický, taktilní nebo signál optický.  

Další podmínkou je psychický stav sportovce. Ten má velikou důležitost 

v účinnosti stimulace. Nicméně je důležité také optimální naladění, svěžest, dráždivost, 

chuť soutěžit a vyvinout co největší intenzitu. Toho všeho se dosahuje, jestliže výkon 

neovlivňuje únava. Proto se v tomto období, kdy se trénuje reakční rychlost, mělo 

vyhýbat činnostem, které vyvolají příliš velkou únavu (Dovalil a kol., 2012). 

Bez určitého silového a vytrvalostního potenciálu není možné účinně 

rychlostní schopnosti ovlivňovat, a to konkrétně v ročním tréninkovém cyklu. Trénink 

rychlostních schopností se zařazuje asi do poloviny přípravného období. V praxi se 

kryje ovlivňování rychlostně vytrvalostního tréninku s tréninkem rychlostních 

schopností. V závodním období by se rychlost neměla snižovat, ale její trénink má 

v tomto období spíše udržovací charakter. Trénink rychlostních schopností se 

doporučuje i v době, kdy ovlivňování rychlosti nepatří k úkolům tréninku, zajisté 
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v určité míře. Trénink rychlosti je vysoké intenzity a objem zatěžování nesmí být 

vysoký. 

Při rozvíjení rychlosti reakce složitějšími reakcemi je pravdou, že se jedná o 

obtížnější a dlouhotrvající proces. Zároveň se ale ukazuje, že je specifická pro určitou 

pohybovou aktivitu. Metody pro použití rozvoje rychlosti reakce je hlavně metoda 

opakování, senzorická a analytická. 

 

Rozvoj anaerobních předpokladů 

Před začátkem předsezónního programu v basketbalu se většinou začleňuje 

rozvoj anaerobní energie. V jiných sportech se tento rozvoj může objevit až v závěrečné 

fázi mimosezóního programu. Dokud trvá tato část tréninku, tak je v kondičním 

programu upřednostňován hlavně odporový silový trénink, provádění herně-

specifických cvičení (osvojování rychlosti a agility) a samotná hra (přátelské zápasy). 

Pravdou je, že by se anaerobní trénink neměl vykonávat, dokud tato stále trvá tato doba. 

Následkem by mohl být tzv. syndrom přetrénování, který se posléze objeví v soutěžním 

období. Předsezóní fáze má za úkol hráče připravit na pravidelné tréninky a rozhodně 

není jeho cílem hráče dostat do vrcholové úrovně. Této úrovně rozvoje bude dosaženo 

při pravidelných trénincích, ale stále před začátkem utkání v soutěži. Důležité je, aby se 

eliminoval vznik únavy a předčasného dosažení nejvyššího rozvoje. 

Jako příklad tréninku anaerobního rozvoje, jsem vybral trénink, který je 

zobrazen v tabulce 5. Trénink bude probíhat 4x v týdnu. Postupně se bude navyšovat 

intenzita i objem. Podle výše intenzity se bude odvíjet poměr pracovní činnosti a 

odpočinku a úkolem je urychlit hráčovo zotavení po náročné činnosti vysoké intenzity 

v basketbalovém utkání. Pro stimulaci výdeje energie můžeme použít i metodu 

fartlekovu či intervalovou. Na atletické dráze s využitím intervalového tréninku, může 

hráč sprintovat 100 metrů a stejnou vzdálenost vyklusávat, nejlépe v zatáčce (oblouku). 

Určený počty kol jsou prováděny bez přerušení. Obsahem fartlekovy metody je střídání 

běhů o vysoké a nízké intenzitě (McKEAG, 2003) 
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Tabulka 9 Předsezóní šestitýdenní anaerobní program (Hoffman a Maresh In McKeag, 

2003) 

 
Cvičení Frekvence Poměr práce a odpočinku 

Týden 1 -2 
   

Den 1 Intervaly 3 - 4 kola / 

Den 2 400 m sprinty 1x 1 : 4 

 
100 m sprinty 2x 1 : 4 

 
30 m sprinty 8x 1 : 4 

Den3 Intervaly 3 - 4 kola / 

Den4 200 m sprinty 4 - 5x 1 : 4 

Týden 3 - 4 
   

Den 1 Intervaly 4 - 5 kol / 

Den 2 400 m sprinty 1x 1 : 4 

 
100 m sprinty 3 - 4x 1 : 4 

 
30 m sprinty 8 - 10 x 1 : 4 

Den 3 Intervaly 4 - 5 kol / 

Den 4 200 m sprinty 5 - 6x 1 : 4 

Týden 5 - 6 
   

Den 1 Intervaly 5 - 6 kol / 

Den 2 400 m sprinty 2x 1 : 3 

 
100 m sprinty 4 - 5x 1 : 3 

 
30 m sprinty 10 - 12x 1 : 3 

Den 3 Intervaly 5 - 6 kol / 

Den 4 200 m sprinty 6 - 7x 1 : 3 
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6.3 Ovlivnění vytrvalostních předpokladů 

Tyto schopnosti se odvíjí od úrovně rozvoje fyziologických funkcí, tím je 

myšleno rozvoji oběhově – dýchacího systému, okysličovacích a transportních procesů 

ve svalech (schopnost svalů dýchat). I morálně volní procesy mohou značně ovlivňovat 

úroveň vytrvalostních schopností. Tyto schopnosti jsou důležité v mnoha sportovních 

disciplínách, ať méně či více, vždy se obecně považují za kondiční základ výkonu. 

Nicméně každá vytrvalost a její trénink, v různých disciplínách, má jiné zastoupení 

v tréninkovém procesu. U sportovců s rozvinutější vytrvalostní schopností je i spojena 

zotavovací schopnost. Schopnost zotavení se může projevit v utkání či v průběhu 

závodu, ale i ve sledu utkání za sebou nebo v několika dnech. 

Podle Periče a Dovalila (2010) chápeme vytrvalost jako dlouhodobou 

pohybovou schopnost člověka k tělesné zátěži. Jde tedy o předpoklad cvičení 

s nemaximální intenzitou pokud možno co nejdéle, nebo s co nejvyšší intenzitou pro 

danou potřebnou dobu. 

Můžeme rozlišit vytrvalostní schopnosti, ale je jich poměrně velké množství. 

Základní vymezení podle Periče a Dovalila (2010) je uvedeno takto: 

 Podle zapojení svalstva 

Celková – na tělesném pohybu se podílí více ne 2/3 svalstva (běh, plavání) 

Lokální – na tělesném pohybu se podílí méně než 1/3 svalstva (basketbalová střelba 

z místa) 

 Podle doby trvání 

Tabulka 10 Vymezení vytrvalostních schopností podle převážně aktivace 

energetického krytí (Dovalil a kol., 2012) 

Vytrvalost 
Převážná aktivace 

energetického systému 

Doba trvání pohybové 

činnosti 

Rychlostní ATP – CP Do 20 sekund 

Krátkodobá LA Do 2 – 3 minut 

Střednědobá LA – O2 Kolem 8 – 10 minut 

Dlouhodobá O2 Přes 10 minut 
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Pozn. Rychlostní vytrvalost se blíží pojmu rychlost. Chápe se jako schopnost co nejdéle, 

popřípadě opakovaně, vyvíjet maximální rychlost. 

 

 Podle typu kontrakce svalů 

- Statická – bez pohybu 

- Dynamická – při pohybu 

 

 Podle způsobu uvolněné energie 

- Aerobní 

- Anaerobní 

 

V basketbale mají vytrvalostní schopnosti hlavně funkci základny pro 

osvojování rychlostně silových schopností a zdokonalení technických a taktických 

stránek výkonu. Zde jsou uvedeny metody rozvoje: 

 Metoda nepřerušovaná (kontinuální) 

- Metoda souvislá 

- Metoda střídavá 

- Metoda Fartlekova 

 

 Metoda intervalová 

- Forma klasická 

- Metoda intenzivní 

- Metoda extenzivní 

 

 Metoda pro rozvoj krátkodobé vytrvalosti a rychlostní vytrvalosti 

 

Jen některé druhy vytrvalosti, které se vyskytují v basketbalovém utkání, 

můžeme použít v basketbalové přípravě a trénincích. V basketbale se využívá z těchto 

druhů vytrvalosti zejména vytrvalost rychlostní, neboli krátkodobou. Ostatní druhy 

vytrvalosti nejsou v basketbalovém tréninku přímo rozvíjeny, ale to neznamená, že 
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nemají pro basketbal význam. Přínos ostatních vytrvalostí zahrnujeme spíše do obecné 

kondice. 

Při osvojování rychlostní vytrvalosti může pozorovat velice podobné znaky u 

zatížení, jako při osvojování rychlostních schopností. Rozdílem mezi tréninkem 

rychlosti a rychlostní vytrvalosti je v počtu opakování v sérii a intervalem odpočinku. 

Doba cvičení při tréninku rychlostní vytrvalosti se v maximální intenzitě cvičení 

pohybuje okolo 5 – 20 sekund. Interval odpočinku je 1:4 (5) a je mírně aktivní. Počet 

opakování je 15 – 20 v sériích 5 – 10. 

V basketbalové přípravě může být využita i právě krátkodobá vytrvalost. 

Trénink této vytrvalosti je velmi náročný a hráči musí překonávat nepříjemné pocity. 

Tyto pocity vyvolává vysoká hladina laktátu v krvi a organismu se učí této látce 

odolávat. Proto je velmi důležitá motivace hráče a volní úsilí a zároveň je možné si 

otestovat fyzické i psychické schopnosti svých hráčů. U krátkodobé vytrvalosti je 

stanovena doba trvání při relativně vysoké intenzitě kolem 20 sekund – 2 minuty. Co se 

týče odpočinku, ten je v intervalu 1:3 (můžeme využít postupné zkracování 6 – 4 – 2 

minuty). Podle doby cvičení se určí počet opakování, zpravidla to bývá 10 – 20 krát a 

odpočinek je mírně aktivní. Zátěž by měla mít podobný charakter jako basketbalová 

činnost. 

U osvojování vytrvalosti je známo, že není důležitá struktura pohybu, ale jaká 

se zvolí intenzita, doba trvání apod. Cvičení rozvíjející vytrvalost, jsou použitelná např. 

ve fotbalu, běhu, ale i basketbalu, závisí na tom přesnost. V basketbale se používají pro 

tyto potřeby běhy, překážkové dráhy či kruhové tréninky, ale nejvíce se využívají 

dávkovaná herní a průpravná cvičení. 

Basketbalisté ve své přípravě využívají vysoce intenzivní trénink tzv. 

intermitentní. V tomto tréninku se pravidelně, ale i nepravidelně střídají krátké intervaly 

s maximální intenzitou a jiné intervaly, kde bývá intenzita nižší než maximální. Tento 

typ tréninku má využití jak v herním tréninku, tak i v samostatném tréninku kondičním. 

Zatížení je s maximální intenzitou u běžecké lokomoce dlouhé přibližně 3 – 10 sekund, 

a u herních činností je intenzita vysoká až maximální v délce 3 – 30 sekund. Odpočinek 

je volen podle druhu činnosti a intervalu zatížení. Možná cvičení mohou být: 
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 Při hře jeden na jednoho, kdy hráči jsou připraveni na lajně pod košem a trenér 

vhazuje míč kamkoli do hřiště. Při dopadu míče hráči vybíhají a kdo první 

získává míč je útočník, druhý obránce a utočí na koš, který trenér zvolí 

 Cvičení, při kterém hráči přejdou celé hřiště, založeném na přihrávkách. Konec 

cvičení je v okamžiku získání koše. Je možné přidat obránce. 

 

V basketbalové přípravě můžeme využívat taky rychlostně vytrvalostní typ 

tréninku, který nám zajišťuje rozvoj anaerobní kapacity. V tomto typu tréninku se jedná 

o rozvoj schopnosti svalů pracovat ve vysoké intenzitě 25 – 90 sekund. Rozlišujeme dva 

typy – intenzivní a extenzivní. U intenzivního zatížení využíváme střednědobého 

anaerobního intervalu s delším odpočinkem, naopak u extenzivního zatížení relativně 

delších intervalů zatížení a kratším odpočinkem, tím myslíme neherní cvičení (běhy 

v přímém směru, nebo se změnami směru) a herní, průpravná cvičení (Perič a Dovalil, 

2010; Psotta, 2006). 

 

6.4 Ovlivnění koordinačních předpokladů  

Koordinační schopnosti se v pohybových schopnostech nacházejí na zvláštním 

místě než ostatní schopnosti. Jinak také obratnostní schopnosti se různorodě projevují. 

O této schopnosti můžeme říci, že je jakousi spojnicí zbylých pohybových schopností, 

neboť obratnost doprovází sílu, vytrvalost i rychlost. 

Při definování této schopnosti jsou vždy nejasnosti, ale můžeme ve shrnutí říci, 

že jde o schopnost čelení novému pohybovému úkolu a jeho co nejrychlejšímu 

přizpůsobení se pohybovým požadavkům měnící se prostředí či situace. Obratnost a 

koordinaci můžeme usuzovat jako dva pojmy. Koordinaci můžeme vnímat jako vnitřní 

řízení pohybu (souhrn CNS a nervosvalového aparátu), jehož navenek pozorovaným 

projevem je obratnost. 

V jakémkoli sportu včetně basketbalu, se koordinace projevuje ve třech oblastech: 

 nejobecnější pohybový rozvoj (základ pro rozvoj budoucí speciální koordinace 

tvoří široká zásoba pohybů); 
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 technické základy pro vybranou sportovní disciplínu (dosavadní úroveň obecné 

koordinace souvisí a pozitivně ovlivňuje učení se dalším novým sportovním 

dovednostem); 

 lepší zvládání nepředvídatelných situací (v zápase i v tréninku, může dojít k 

ovlivnění výsledku, nebezpečí úrazu). 

 

K rozvoji koordinačních schopností dochází za určitých podmínek v každém 

pohybu. Jsou rozvíjeny velkou řadou forem a prostředků. Pro rozvoj těchto schopností 

je nejrozšířenější a nejúčinější cvičení na gymnastickém náčiní (tyče, švihadla, velké 

míče), na nářadí (hrazda, kruhy), balanční a rovnovážná cvičení, překážkové dráhy, 

cviky s využitím gymnastického míče v hudbě i bez hudby (manipulace, ovládání), 

zrcadlová cvičení, cvičení ve dvojicích či trojicích apod. Tato cvičení by měli být 

zařazena do tréninku basketbalistů již od dětského věku, ale i v tréninkovém procesu 

juniorů mají své uplatnění. V těchto dvou kategoriích mohou být mezi jednotlivými 

hráči výrazné rozdíly v dovednostech, na tento faktor nesmíme zapomínat. V juniorské 

kategorii se často stává, že hráči ještě nedokážou plně a dokonale ovládat svá těla, a 

proto jsou tyto cvičení velice vhodná (Perič a Dovalil, 2010). 

 

7 Zdravotní aspekty 

7.1 Vzniku úrazů v basketbale  

Úrazy a zranění ve sportu mohou nastat různými mechanismy, kdy se překročí 

pevnost jednotlivých struktur, a to jako šlachy, vazy, kosti a svaly. V basketbale 

obzvláště trpí kolena, bederní část páteře, hlezenní klouby a ramenní klouby. Nicméně 

celá řada faktorů se může podílet na vzniku úrazu a tyto faktory se velmi často prolínají 

navzájem. Těmto faktorům můžeme z části i předejít, a to prevencí, například vhodnou 

obuví, kvalitním rozcvičením, soustředěností. Jsou ale i faktory, které se ovlivnit nedají. 

Ve sportu se především jedná o náhody, kdy třeba může hráč našlápnout, nebo 

dopadnout na nohu protihráče, ale není výjimkou i nějaká ta úmyslná chyba. Faktory 

ovlivňující incidenci a jak poranění vzniklo, můžeme rozdělit na dvě skupiny: vnitřní a 

vnější faktory. (Hrazdira, a kol., 2008). 
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Basketbal je sportovní hra, která se vyznačuje úzkým kontaktem hráčů i 

protihráčů. Z toho můžeme vyvodit některé příčiny úrazů. Úplně nejčastějším úrazem je 

podvrknutí až vykloubení ruky. K poranění horních i dolních končetin vedou do jisté 

míry pády. Srážky mezi hráči na hřišti mají za následek většinou drobné oděrky krku a 

obličeje. S tím je spojeno odkládání různých šperků apod. Změny směru a prudké 

zastavování, které nevyhnutelně patří k basketbalu, značně převažuje svalstvo dolních 

končetin i páteře. To bývá poškozeno natržením svaloviny lýtka, a poté i bolestí 

Achilleovi šlachy. Přetěžováno je i zádové svalstvo, to zatěžují zejména 

nekoordinované a časté výskoky a dopady, hlavně bederní oblast. Proto je důležité 

v mladém věku provádět kompenzace těchto kritických míst (Kolektiv autorů, 1997). 

Vnitřní faktory (Bartlett, 2012; Hrazdira, 2008): 

 Individuální dispozice – antropologické vlastnosti jedince, zejména stavba kostí 

a svalů a kvalita vazivového aparátu; 

 Věk – má vliv na mechanickou odolnost tkání, jelikož v určitých věkových 

obdobích jsou tkáně různě zranitelné. Maximum pevnosti vazů a šlach je v 

období po skončení puberty, potom s přibývajícím věkem klesá.  

 Pohlaví – pokud se nerespektuje ženské pohlaví, může to vést k poškození z 

přetížení chybně vedeným tréninkem (hyperlaxicita). 

 Nedoléčená zranění – chronická postižení. 

 Únava – celková i místní únava vede k snížení výkonu a koordinace pohybu.  

 Nedostatečná trénovanost, nedostatečné rozcvičení. 

 Snížená koncentrace.  

Vnější faktory (Bartlett, 2012; Hrazdira, 2008) 

 Terén.  

 Povětrnostní vlivy a nadmořská výška – pokud je nepříznivé počasí a extrémní 

teploty, dochází k negativnímu působení na celkový stav organismu. 

 Oblečení, obuv ochranné pomůcky – každý sport potřebuje jiné vybavení, které 

odpovídá sportovní specializaci. 

 Jiná osoba – častá příčina vzniku úrazu v důsledku vzájemného kontaktu s 

protihráčem nebo spoluhráčem. 

 



48 
 

7.2 Dysbalance jako následek nekompenzovaného tréninkového 

zatížení 

Za normálních poměrů je svalový tonus na protilehlých stranách kloubů tzv. 

svalových antagonistů. Svalový tonus musí být udržován na takové úrovni a v takovém 

poměru, aby bylo zajištěno správné držení segmentů těla, přesněji tedy funkční držení 

příslušného segmentu těla. Jestliže docílíme toho, že tomu tak je, hovoříme o svalové 

rovnováze, neboť svalový tonus okolo kloubního spojení i jejich podíl pro vytvoření 

dokonalého zpevnění jsou ve správném poměru, tedy vyvážené. Není výjimkou, že 

antagonisté nebudou ve správném poměru, tudíž jeden nabude převahy a nastane 

svalová nerovnováha a dojde k tzv. svalové dysbalanci (Čermák, 2003). 

Pokud z nějakého důvodu vznikne ve svalovém systému převaha nějakého z 

antagonistů (nerovnováha), navenek se projeví tím způsobem, že se jednotlivé svaly 

nebudou zapojovat v pohybech účelně. Pohyb, který je pak vykonáván, není provozován 

jen funkčně uzpůsobenými svaly, ale i jinými svaly. Příkladem jsou svaly posturální. 

Posturální svalstvo má totiž větší svalový potenciál, než svaly fyzické a jsou proto 

dominantní, a to i v případech, kdy by při pohybu měli vykonávat činnost jen pomocnou 

či pasivní. Tudíž se stává, že práce svalů fyzických je utlumena a to z důvodu 

nedostatku podnětů pro vyšší aktivaci 

Svalová dysbalance není tedy nic jiného, než porucha svalového poměru, 

souhry, která vyplývá ze špatné distribuce svalového tonusu. Navíc také ovlivňuje 

držení segmentu, který je postižen, a z tohoto důvodu je pak přetažen na stranu 

hypertonického svalu. Jestliže se situace nezačne co nejdříve napravovat, tak odchylka i 

její příčiny dále přetrvávají a podíl mezi svaly (antagonisty) stále narůstá. Hypertonické, 

hyperaktivní svaly stále více přebírají větší část práce pro zajištění stability segmentu, 

takže zatěžování těchto svalů je stále větší a jejich hypertonus se nadále stupňuje. U 

svalu, který se nedokáže uvolnit, se zkrátí jeho vazivová složka a nakonec ve svalu 

dojde ke strukturální přestavbě. Zkrácení svalu se odrazí především na velikosti rozsahu 

pohybu, tím je myšlenu pohybu v kloubu na opačnou stranu. V tomto pohybu mu brání 

zkrácení svalu. Ovšem jsou ovlivněni i na protilehlé, opačné straně kloubu. Zde u těchto 

umístěných svalů, může být funkční útlum jednou z prvotních příčin nerovnováhy. Tato 

prvotní příčina brzy vytvoří, že dojde ke ztrátě svalového napětí – hypotonusu. 

Hypotonické svaly, z důvodu vyřazení z činnosti, se časem protáhnou a po sléze 
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ochabnou a ztratí svojí hmotnost, atrofují. Ve výsledku dojde k zmenšení průřezu svalu 

a tím ke snížení svalové síly (Čermák, 2003). 

Za jednu z hlavních příčin svalové nerovnováhy obecně označujeme nevhodné 

či jednostranné funkční zatížení. Proto může jít nejen o nadměrné či nedostatečné 

funkční nároky, ale i o nevhodné kvalitativní zatížení, např. nevhodné vyvažování 

statické zátěže či jednostranné přetěžování. Tak dochází k nesprávnému držení těla, 

špatným pohybovým stereotypům a k různým poruchám páteře. U nevhodné pohybové 

zátěže, se z důvodu rozdílných vlastností svalů ještě mnohem zvýrazňují a tak dochází 

k narušení dynamické a statické funkce pohybového systému. 

Svalová dysbalance se z důvodu převahy jednoho z antagonistů projeví o něco 

menší výkonností. Dále se pak může snadno poškodit pohybové ústrojí a to převážně 

svaly, klouby, šlachy, vazy hlavně v oblasti jejich úponů a nakonec se může porušit 

funkce kloubu, k omezení rozsahu pohybu v kloubu, tzv. blokádám. Zmíněné poruchy 

pohybového ústrojí mají za následek bolest, která signalizuje nefyziologický stav a 

v životě sportovce se může stát průvodcem či překážkou. Je tedy důležité uvědomit si, 

že bolest, kterou cítíme, nemusí mít vždy příčinu v místě, kde je bolest cítěna. Na 

obrázku 4 jsou uvedeny hlavní příčiny a důsledky svalové nerovnováhy. 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svalstvo, které bylo zapojeno, bezprostředně po výkonu zvětšuje svůj svalový 

tonus. Ten po nějakou dobu přetrvává a bez protahovacích cvičení po výkonu se 

svalstvo zkacuje a tím snižuje i pohyblivost v kloubu. (Čermák, 2003; Hošková, 1998; 

Kabelíková, 1997; Rašev, 1992; Botlíková, 1991; Javůrek, 1986). 

Aby nedocházelo ve vývoji k prohlubování svalových dysbalancí, je důležité 

tyto nerovnováhy preventivním cvičením minimalizovat a případně korekční zásahy 

aplikovat už v dětském věku (Botlíková, 1991). 

Obrázek 4 "Bludné kruhy" příčin a důsledků svalové nerovnováhy dle Čermáka (2003) 
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Při regenerace sil můžeme vytvořeným svalovým dysbalancím předejít. 

Známky porušené svalové rovnováhy vídáme u mnoha poměrně mladých sportovců, i 

když se zatím u nich neobjevují bolestivé kloubní obtíže nebo nerovnováhy jsou zatím 

jen lehkého a přechodného rázu. Co se týče regenerace sil, tak jedním z mála účelných a 

fyziologických řešení je, že se při specializovaném tréninku v průběhu pohybové 

adaptace, cíleně využívají kompenzační cvičení. Ty povedou ke správnému ovlivnění 

specificky jednotlivých svalových skupin s ohledem na funkční vlastnosti (Javůrek, 

1986). 

 

7.3 Únava 

Únava je většinou definována jako stav snížené výkonnosti na základě činnosti, 

která předcházela, tedy je to stav příchodu hráče do tréninku, kdy není zcela ještě 

zregenerován.  Můžeme jí také chápat jako snížení výkonnosti a neshopnosti pokračovat 

v činnosti. Jestliže nepřesáhne určitý práh tolerance, jde o únavu fyziologickou, nebo 

nutnou. Pokud ale dojde ke známkám inadekvátní stimulace, vznikne tzv. patologická 

únava (Kolektiv autorů, 1997). Pod únavou se skrývá hodně druhů, nás ale z hlediska 

basketbalu zajímají především fyziologická únava a patologická, která se dělí na 

přetrénování, přetížení apod. 

 

Fyziologická únava 

Fyziologická neboli nutná únava je průvodní jev kterékoli činnosti a její projev 

je především klesnutím výkonnosti. Pokles může nastat jak po opakované, tak i po 

rázové zátěži. Předpokladem toho, aby se fyziologická únava nezměnila na 

patologickou únavu, je pracovat se zátěží v rozsahu pracovní kapacity s využitím 

cvičení či komplementárních manévrů – preventivně a i v zátěži. 

 

Změny během sportovní činnosti se nejčastěji projevují na kosterních svalech. Tam se 

mohou manifestovat takto: 

- Ovlivňováním fází latence svalové kontrakce v důsledku chemických změn, což 

v praxi vysvětlujeme jako zpožděnou odpověď na kontrakční impuls, 
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- Při změně ekonomičnosti cévního zásobení ve svalu a tím nastane snížení 

výkonu místního i celkového, 

- Snížení elasticity svalu, což má za následek výrazné změny v pracovním poměru 

jak při zátěži, tak i v klidu; s tímto jevem současně i vzrůstá možnost selhání 

funkce tkáně, 

- Vznik disharmonie mezi nezatíženým a zatíženým svalem, což se viditelně 

projeví na pohybu, který bude nekoordinovaný nebo nepřiměřený či úplně dojde 

k selhání pohybového stereotypu, 

- Metabolickou poruchou svalu, tedy i změněnou úhradou potřebné energie 

- Změnami kvantitativními, většinou snižením potencionálu neuromuskulární 

ploténky; vlastní pohyb přímo změní nervosvalový přenos, a to jeho kvalitu i 

kvantitu (Kolektiv autorů, 1997). 

 

Patologická únava 

Když nedojde k přerušení zátěže, nebo ke změně, dojde k přechodu 

fyziologické únavy na patologickou. Kvalitativně je to vyšší stupeň, kdy přesáhla zátěž 

fyziologickou hranici tolerance organismu. Patologickou únavu můžeme rozdělit do 

dvou skupit, a to na fyzickou, či psychickou. Oby typy však spolu úzce souvisí a 

doplňují se. O izolované psychické únavě můžeme říci, že prakticky neexistuje. 

V patologické únavě se můžeme setkat i s termíny např. přepětí, přetížení, 

přetrénování a krátkodobé přetrénování. Přepětí je charakterizováno jako dočasné 

narušení funkcí organismu. Velké vyčerpání bylo vyvoláno nepřiměřenými nároky na 

organismus. Stav přetrénování je spojován s chronickou únavou, zde v důsledku 

opakovaného a dlouhodobého překračování adaptační kapacity organismu. Následkem 

je snížení výkonnosti a ztráta sportovní formy. Po zjištění tohoto stavu, musíme nasadit 

komplexní terapii pro zlepšení vnitřního prostředí organismu jedince. Přitom se musí 

zvážit stupeň adaptace a počítat s rizikem vzniku příznaků z nečinnosti (Kolektiv 

autorů, 1997). 

Jak předcházet přetrénování: 

 Správný pitný režim 

 Odpovídající stravovací režim (hlavně sledovat redikci tělesné hmotnosti) 

 Dostatek a správnost kompenzačních cvičení 
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 Doplňkové aktivity¨ 

 Vodní procedury (součást regenerace 

 

7.4 Regenerace a kompenzační cvičení  

Regenerace sil zahrnuje veškerou činnost, která je zaměřena k rychlému a 

plnému zotavení všech tělesných i duševních procesů, jejich klidová hodnota byla 

předchozí zátěží (činností) posunuta na určitou hodnotu únavy (Jirka, 1990). 

Pohybovou aktivitu považujeme za nejúčinnější aktivní regeneraci a navíc jako 

kompenzační cvičení v případě jednostranného přetěžování. Navzdory všem 

regeneračně-rekreačních pohybovým aktivitám, je potřeba se také výrazně zaměřit na 

kompenzační cvičení (Havlíčková, 2004; Zítko, 1998; Velenský, 1987). 

V rámci tělovýchovného procesu a v rámci regenerace sil je kompenzační 

cvičení vhodnou volbou. Jeho úkolem je zajistit funkčně správný rozvoj hybného 

ústrojí, což považujeme za stavební kámen zdraví sportovce a závisí na tom i vrcholný 

sportovní výkon (Javůrek, 1982). 

Kompenzační cvičení je typ cvičení, kterým můžeme působit na dílčí součásti 

pohybového systému a zlepšit funkční parametry – kloubní pohyblivost, sílu, souhru 

svalů a napětí. Tato cvičení napomáhají také harmonizaci tělesného vývoje jedince.  

Současně napomáhají ovlivnit i funkci vnitřních orgánů. Účelem těchto cvičení je 

vyrovnat nepoměry pohybového aparátu, tedy funkční zdatnosti a jeho odolností na 

zátěž a funkčními nároky, jež jsou vystaveny tělu. Jimi se snažíme odstranit jak 

zkrácení či oslabení svalu, tak i nesprávné návyky, jako jsou – špatné držení těla a 

nesprávně prováděné pohyby. Aby kompenzační cvičení mělo určitý fyziologický 

účinek, musí být: 

- cíleně vedeno na určitou oblast či část těla  

- řízeno určený způsobem odpovídajícímu charakteru poruchy a jeho fyziologickým 

zákonitostem (Bursová, 2005; Čermák, 2003; Kopřivová, 1997) 

 

Kompenzační cvičení musí mít určitou strukturu, vhodně zvolené cvičení do 

sestav a metodický postup, při jejichž provádění dbá na potřeby a individuální možnosti 

jedinců. Proto je také nezbytně nutné před započetím cvičení provést určité 
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prozkoumání (vyšetření). Tím se prozkoumá stav pohybového aparátu (držení těla), 

jednotlivých segmentů těla (oslabení či zkrácení) a vyšetření vytvořených pohybových 

stereotypů. 

U kompenzačních cvičení je velmi důležité zachovávat pořadí cviků, aby se 

spatné stereotypy či špatné pohybové návyky mohli přebudovat v nové – bezchybné. 

Jedním také z důležitých požadavků je cvičit v pomalém tempu, aby se stačili zapojit 

všechny řídící mechanismy a nervová centra nekonali práci s kvapem (Čermák 2003, 

Kopřivová 1997). 

Vyrovnávací cvičení rozdělujeme podle fyziologického účinku a specifického zaměření 

na:  

• kompenzační cvičení uvolňovací; 

• kompenzační cvičení protahovací (strečink – stretch = natahovat, protahovat); 

• kompenzační cvičení posilovací.  

Aby výsledky byly efektivní, je potřeba dodržovat posloupnost jednotlivých 

cvičení. V první řadě zařazujeme uvolnění, poté důsledné protažení a nakonec posílení 

svalů s opačnou funkcí (antagonisté). Při tomto cvičení se nesmí opomíjet zásada 

přiměřenosti. Ta totiž přihlíží na zdravotní stav, kondici a věk jedince a je potřeba ubírat 

pozornost i na konstituční typ postavy. Přiměřeně posilovat by měli jedinci s 

hypermobilitou, ochablým nezpevněným svalstvem a vazivovou uvolněností a naopak 

jedinci, kteří mají sníženou pohyblivost a ztuhlé zkrácené svalstvo, by měli uvolňovat a 

protahovat. 

Při spojení všech typů kompenzačních cvičení a hlavně se správným vdechem i 

výdechem, pak můžeme dosáhnout lepších výsledků, cvičení je efektivnější a 

kvalitnější. U dechových cvičení můžeme správně přispívat k odstraňování 

vertebrogenních poruch páteře a s úspěchem korigovat i postavení pánve a hrudníku. 

Jelikož kompenzační cvičení splňují i funkci relaxace, tak ovlivňují pozitivně také 

psychický stav jedince. 

Kompenzační cvičená nám tedy hlavně umožňují spravovat svalové 

dysbalance, napravovat a udržet správné držení těla a snaaží se předejít vertebrogeních 

poruchám páteřního spojení (Bursová, 2005; Čermák, 2003; Kopřivová, 1997). 
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7.5 Výživa a pitný režim 

V basketbale, a je tomu i u jiných sportů, se vyskytuje otázka dehydratace. 

Dehydratace je jeden z nutričních problémů ve sportu. Víme, že při zátěži dochází 

k určité hodnotě dehydratace, tudíž je důležité započít zátěž s maximální dovolenou 

mírou dehydratace. Jedinec by měl poznat deficit dehydratace a několik hodin před 

zátěží dostatečně pít, aby dosáhl hydratace organismu. Obecně platí, že sportovci 

tolerují chvilku před zátěží 300 – 400 mililitrů tekutin. 

U zátěže je důležité myslet na dostatečnou tělesnou zásobu sacharidů, jinak 

dochází k vyčerpání, a proto je důležité myslet na předzásobení sacharidů (hlavním 

energetický zdroj využívaný v basketbale). V případě, že se při zátěži nedojde 

k poškození svalů, může se doplnit za 24 hodin odpočinku svalový glykogen, kdy je  

zajištěno dostatečného přijmu sacharidů (7 – 10 g/kg tělesné hmotnosti). Tyto zásoby 

jsou dostačující pro basketbalový zápas či trénink. U většiny vrcholových sportovců lze 

dosáhnout normalizace svalových zásob glykogenu, a to zajištěním volného dne 

(odpočinku) nebo tréninku s mírnou intenzitou a jídelním plánem Baham na sacharidy 

(Maughan a Burke, 2002). 

Dlouhodobá a náročná pohybová aktivity se pojí se zvýšením tělesné teploty a 

zásob sacharidů v játrech a ve svalech, snížením obsahu tělních tekutin v důsledku 

pocení. Těmito faktory se může narušit výkon snížením funkční kapacity a za určitých 

podmínek i zhoršení rozhodování i pohybových dovedností. V prostředí, kde je vysoká 

teplota se navyšuje námaha a snižuje kapacita výkonu. Při tvorbě potu na těle, která 

vždy provází déletrvající zátěž, vede ke ztrátám vody a elektrolytů. Během pohybové 

zátěže je množství vyloučeného potu okolo teploty 20 – 25°C je 1600 ml/hod. 

(Maughan a Burke, 2002) 

 

Tabulka 11 Složení potu (Konopka, 2004) 

Složka potu Průměr mg/l Rozpětí hodnot mg/l 

Chlorid sodný 1800 950 – 2550 

Draslík 173 121 – 225 

Hořčík 19 4 – 34 
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Aby nedošlo k takovým ztrátám, je důležité preventivně přijímat tekutiny a to 

nejvhodněji ze sportovních nápojů, v kterých je obsažena voda, sacharidy i minerály. 

Při pokrytí co nejvíce energetických ztrát a udržení hydratace se doporučuje vypít 125 – 

250 ml sportovního nápoje a to každých 20 minut. U dvouhodinového tréninku je to 

přibližně 1 – 2 litry sportovního nápoje. V basketbalovém zápase mají hráči dostatek 

času k získání sacharidů, které obdrží v malém množství jídla právě bohatém na 

sacharidy (Ketterly, 2006). 

 

8 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je vytvořit tréninkovou pomůcku pro trenéry 

basketbalu při kondičním tréninku basketbalu dospělých.  

Poznatky, které byly shromážděny z dosavadních znalostí z oblasti fyziologie 

basketbalu, jsem následně aplikoval a využil v tréninku. Trénink hráčů byl zaměřen 

převážně z hlediska rozvoje fyzické zdatnosti s ohledy na jejich fyziologii. Jsou to 

nezbytné předpoklady k vytvoření dobrých výkonů v basketbalovém zápase. 

 

9 Úkoly práce 

 Seznámení s basketbalem a jeho počátky.  

 Charakterizovat jednotlivé předpoklady v basketbale a napsat jejich možný 

rozvoj. 

 Důležitou složkou basketbalu jsou i základní předpoklady. Zde se zaměříme na 

fyziologii hráčů, co je v basketbale z hlediska fyziologie důležité. 

 Posledním úkolem je sepsat zdravotní aspekty v basketbale, předcházení 

možným úrazům či dysbalancím. 
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10 Diskuze 

Při vyhledávání literatury k tomuto tématu jsem v naší české literatuře nenašel 

všechny potřebné informace k sestavení správného tréninkového programu 

pro basketbal. Tudíž jsem došel názoru, že kondiční přípravou basketbalu se u nás 

nejspíše mnoho odborníků nezabývá. Je to i patrné kvalitou hry v Českém basketbale. 

Proto jsem se ve své práci pokusil uvést některé informace z kondičního 

tréninku a doplnil ho o informace z fyziologie. Další informace jsem se pokusil doplnit 

ze zahraniční literatury, ty totiž u nás nejsou zcela dostupné. Důsledkem může být i 

nízká popularita sportu. V jiných zemích a hlavně na Americkém kontinentě je 

basketbal zcela jinak propagován a zpopularizován. Nicméně si myslím, že za pomoci 

uvedených zahraničních zdrojů pomůžou pozitivně přispět v kondičním tréninku. 

U plánování kondiční přípravy, konkrétně třeba u silové část, je velké množství 

faktorů, které plánování ovlivňují. Jako hlavní si však můžeme časově uspořádat 

přípravné, hlavní a nakonec přechodné období. Za důležité považuji i individuální 

trénink jednotlivých hráčů. Plánování kondiční přípravy v basketbalu podle Wootten M. 

a Wootten J. (2013) je dosti podobné jako plánování kondiční přípravy podle Psotty 

(2006) ve fotbale. Nicméně jsem neobjevil českou literaturu, která přímo konkretizuje o 

kondiční přípravě basketbalu u nás. Mým názorem je tedy jistá rezerva v kondiční 

přípravě basketbalu u nás. Přesto že máme k vidění i výborné hráče, není jich takový 

počet jako v zámořské NBA. Je to určitě dáno i předpoklady, kterými jsou hráči 

vybaveni, např. tělesná výška či výskok apod. Nicméně dřívějším sledování zápasu 

NBA a videí tréninků na portálu youtube, jsem došel názoru, že tyto přípravy u nás 

neprobíhají v takovém měřítku jako u sousedních Američanů.  

Co se týče základních předpokladů pro basketbal, tak ty kladou vysoké nároky 

na typ člověka. Z výše uvedených poznatků mohu usoudit, že hráčem basketbalu 

nemůže být zdaleka každý, a to i přes to, že každá pozice vyžaduje jiné předpoklady. 

V roce 1978 bylo naměřeno u basketbalistů NBA průměrná výška křídel 201 centimetrů 

a u pivotů 214 centimetrů. Už jenom z tohoto měření můžeme vyvodit názor, že 

basketbal není zcela všem přístupný na profesionální úrovni. 

Při koncipování kondičního tréninku by měl být uplatněn i individuální přístup 

trenéra k hráčům. Ten je v dnešním basketbale spíše vynechán. Důvodů, proč by se měl 
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volit i individuální přístup je hned několik, např. u jednotlivých pozic hráčů jsou 

rozdílné úkoly, každý hráč má jiné vrozené dispozice a také rozdílné fungování 

adaptačních mechanismů. Dle mého názoru je důležité každému hráči vytvořit svojí 

kondiční přípravu tzv. ušít na míru.  

Basketbal je i znám častými zraněními, a to především různými podvrknutím či 

vykloubením segmentů těla. Jediným možným řešením, je prevence těchto zranění. 

Důležité je tedy správné a důkladné protažení před i po zátěži, aby se předešlo možným 

svalovým zranění. Důraz klademe i na přetěžované části těla (bederní páteř, kolena, 

kotníky apod.), ta by se měla vhodným kompenzačním cvičením eliminovat, 

v nejlepším případě jim předcházet. 

 

11 Závěr 

Kondiční trénink je nedílnou součástí každého sportu včetně basketbalu. 

Správné sestavení kondiční přípravy a její následná aplikace se projeví nejen u 

jednotlivců, ale hlavně v družstvu a to hlavně z dlouhodobého hlediska. V těchto 

přípravách by se nemělo využívat znalostí jen z basketbalu, ale i z jiných oborů 

zaměřujících se na pohybovou činnost. V basketbalu není vymezen správný a 

nejúčinnější tréninkový program, ostatně jako v jiných sportech, a proto se za pomoci 

znalostí z jiných oborů snažíme dospět k nejefektivnějšímu zdokonalení hráčů. 

Samozřejmě se nesmí zapomenout i aspekt zdravotní. 

Výsledkem této práce je souhrn výše zmíněných poznatků pro trenéry. V práci 

jsou uvedené i některé statistiky a tabulky, které se týkají basketbalu. Těmto informacím 

se nevěnuje rozsáhlejší pozornost v české literatuře a je jich nedostatek. Basketbalu a 

její fyziologii se vědci příliš nezaobírají a proto chybí potřebné naměřené statistiky a 

informace k účelnému zlepšení kondiční přípravy. 
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