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Predhovor 

Basketbal, ako integrálna ĉasť širokej oblasti telesnej výchovy a športu, predstavuje energickú 

pohybovú a mentálnu aktivitu, ktorá sa ponúka neobmedzene a neodolateľne mladým i starším 

ľudom na všetkých kontinentoch našej planéty. 

Ako športová hra sa vyskytuje v kaţdom zemepisnom pásme súĉasnej civilizácie. Zaoberajú a 

oduševňujú sa ním milióny ľudí všetkých rás, pohlavia i veku. Niektorí sa basketbalom 

zabávajú, ale veľký poĉet ľudí sa ním aj ţiví. 

Fenoménom basketbalu dnes, u nás aj vo svete, sa zaoberajú mnohé vzdelávacie disciplíny. 

V podstate, basketbal je ĉasťou multidisciplinárnej oblasti, ktorá vyţaduje prepojenie 

a interakciu vedomostí i poznatkov z rôznych náuĉných a odborových oblastí. 

Povolanie uĉiteľa telesnej a športovej výchovy a trénera je rôznorodé nielen z pozície vplyvu 

na ţiakov alebo športovcov, ale aj z pozície potrieb jednotlivých etáp basketbalovej prípravy. 

Ako je dokázané na jednej strane je nepochybná je výrazná popularita basketbalu medzi ţiakmi 

na základných a stredných školách, vysokoškolákmi a ostatnou populáciou na strane druhej. 

Všestranné moţnosti tejto športovej hry ako podstaty telesnej a športovej výchovy a prípravy 

pre budúci zdravý a kvalitný ţivotný štýl sú teda ciele a úlohy štúdia a skúmania basketbalu 

sami pre seba ilustratívne. 

V týchto uĉebných textoch je dôraz kladený na systematické, jednoduché a predovšetkým 

zrozumiteľné objasnenie základných priorít, zásad a zákonitostí basketbalu ako športovej hry. 

V súlade s takýmto prístupom uĉebné texty predstavujú základné teoretické a praktické 

informácie na úspešné a kvalitné vzdelávanie budúcich odborníkov v basketbale. 

Pri tvorbe uĉebných textov sme vychádzali z potrieb pokrytia študijnou literatúrou predmetov 

vyuĉovaných na FTVŠ UK v Bratislave – Základy basketbalu a Basketbal, ktoré sú urĉené 

študentom bakalárskeho štúdia v študijných programoch Trénerstvo, Trénerstvo a uĉiteľstvo 

telesnej výchovy, Šport a zdravie, Šport a zdravie a uĉiteľstvo telesnej výchovy a Uĉiteľstvo 

telesnej výchovy v kombinácií. 

Vzhľadom na spracované tematické oblasti môţu byť uĉebné texty uţitoĉné pre študentov 

študijného programu Trénerstvo – špecializácia basketbal, basketbalových trénerov ako aj 

pre širokú skupinu odborníkov, ktorí majú záujem a potrebu preniknúť do tajov basketbalu. 

Vy, ktorí odhaľujete ĉaro basketbalu a zároveň ho aj rozvíjate na rôznych úrovniach 

nezabudnite, ţe basketbal všade na svete je jedineĉný. Majte vţdy na pamäti, ţe existujú 

viaceré tzv. basketbalové filozofie, ktoré ho obohacujú, vylepšujú a dávajú výnimoĉný šarm 

tejto magickej, vzrušujúcej a najkrajšej hry na svete. 

 

Autor 
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Olmékov, neskôr Toltékov, Aztékov, ĉi Mayov. Olmékovia v 10. st. pred n.l. pri takejto 

pohybovej aktivite nazývanej ollama, hranej na špeciálne upravenom priestore – „ihrisku―, 

pouţívali pruţnú ale pomerne tvrdú loptu z kauĉuku (olli). Mayovia a Aztékovia pokraĉovali 

v podobnej tradícii a rozvíjali pokolpok (tieţ nesprávne oznaĉovaný pok – ta – pok), respektíve 

tlachtli. 

Z roku 400 n.l. sa zachovali pamiatky o takejto loptovej hre Aztékov, ktorá mala náboţenský 

charakter a porazení bývali ĉasto obetovaní. Vyuţívala sa tieţ na predpovede poĉasia. Neskôr 

„zošportovela― a rozšírila sa po celom území dnešného Mexika. Realizovala sa na veľkolepých 

štadiónoch za veľkej návštevy divákov. Cieľom hry bolo trafiť loptou do otvoru zvisle 

umiestnenej obruĉe, prípadne odraziť loptu ponad múr kratšej strany obdĺţnikového ihriska. 

Hráĉi mali dovolené loptu odráţať iba krkom, plecom, pásom, lakťom, bokom alebo kolenom. 

Preto Indiáni povaţovali veľký gól za prejav boţej vôle a úspešný strelec získal nárok na ĉasti 

odevu všetkých divákov (Argaj, 2004). 

Naismith ĉerpal výraznejšiu inšpiráciu z tradiĉnej detskej 

kanadskej hry – Kaĉka na kameni „Duck on a Rock―, 

ktorej princípom bolo ponad brániaceho súpera trafiť 

väĉší kameň poloţený na podstavci pouţívanom kováĉmi 

(obrázok 2) iným menším kameňom (ako päsť) 

zo vzdialenosti 4,5 – 6 m. Takýto podstavec sa nachádzal 

v blízkosti školy, ktorú Naismith navštevoval v detstve. 

Ak hráĉ zasiahol väĉší kameň, získal moţnosť znovu 

hádzať. Ak hráĉ nezasiahol kameň, stal sa obrancom 

a vymenil si úlohu so súperom. Ĉasom zistili, ţe ak 

hádţu kameň ako pri bejzbale, ten sa bude odráţať veľmi 

ďaleko a zvýši sa pravdepodobnosť, ţe ho chytí obranca. 

 
Obrázok 2 „Duck on a Rock“ 

Preto hráĉi vyvinuli lobovaný spôsob hádzania – oblúkom ponad obrancu, ktorý bol lepšie 

kontrolovateľný, presnejší, menej sa odráţal a vytváral tak lepšie moţnosti pre ďalší pokus 

(Naismith Museum, 2010). 

Samotný proces formovania novej hry na jeseň 1891 bol podmienený klesajúcim záujmom 

študentov o hodiny gymnastiky, ktoré prevládali v zimnom období. Naismith a jeho kolegovia 

sa snaţili obmieňať na hodinách rôzne gymnastické systémy – nemecký, francúzsky a švédsky, 

len aby študentov zaujali. Ďalším pokusom boli gymnastické hry, ktoré neboli úspešné. 

V ďalšom kole sa snaţili zmeniť existujúce športové hry (americký futbal, futbal, lakros, 

rugby) vykonávané vo vonkajšom prostredí na také, ktoré by bolo moţné po úpravách 

realizovať v telocviĉni. Aj tento pokus zlyhal. Ale práve táto etapa priniesla najviac inšpirácií 



 23 

Obrázok 7 Druţstvo Winetou (G. Herrmann dole uprostred) 

Prvá dlhodobá súťaţ muţov na Slovensku vznikla v roku 1935 (ţeny aţ od sezóny 1942/43) 

a hralo ju dvojkolovo osem druţstiev. Prvým víťazom bolo druţstvo Uncas Praha, v dvoch 

ďalších roĉníkoch druţstvo Winetou (Machajdík, 2003/c, d, f). Od roku 1938 sa zaĉali 

organizovať basketbalové turnaje postupne v Bratislave, Trnave, Košiciach a ďalších mestách. 

V druhej polovici 30-tych rokov bol basketbal zaradený do stredoškolských uĉebných osnov. 

Vďaka tomu sa basketbal rozvíjal aj v iných mestách po celom Slovensku, ĉo malo vplyv aj 

na zaĉiatok organizovania stredoškolských hier v basketbale. Prvým víťazom sa stalo Reálne 

gymnázium na ulici Ĉervenej armády (dnes Grӧ sslingová ulica). Ĉlenom druţstva bol aj Gustáv 

Herrmann (Riecky, 1982/a). 

V rokoch 1938 – 1945 zanikli mnohé telovýchovné organizácie. Zaĉali sa budovať zväzy, 

z basketbalových skupín sa stávali basketbalové kluby. Prvé majstrovstvá usporiadané novým 

Volejbalovým a basketbalovým zväzom sa uskutoĉnili v 1941. Prvý titul získali VŠ Bratislava, 

v ďalších rokoch ŠK Bratislava (predtým Winetou). 

Koncom 30-tych rokov bratislavský basketbal vynikal nad celoslovenským. Úrovňou sa 

pribliţoval k špiĉkovým moravským a ĉeským klubom. Aj napriek tomu sa do reprezentácie 

Ĉeskoslovenska, ktorá sa do roku 1938 dva razy zúĉastnila na majstrovstvách Európy, ţiadnemu 

slovenskému basketbalistovi preniknúť nepodarilo (Machajdík, 2003/e). 

Prvé medzinárodné basketbalové zápasy odohrali v roku 1942 ŠK Bratislava pod vedením 

dr. Chovana v Bulharsku a Rumunsku. O rok neskôr sa uskutoĉnilo medzimestské stretnutie 

muţov a ţien v Budapešti. 

Medzi významné udalosti po roku 1945 patrí triumf ŠK Bratislava, ktorý vo vypredanej veľkej 

sále praţskej Lucerny hladko porazil najlepšie ĉeské druţstvo Uncas Praha 75:51 (44:22). 
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2.4 Vývoj herných činností a pravidiel basketbalu 

Chronologický prehľad vývoja herných ĉinností je veľmi úzko spojený s rozvojom oficiálnych 

pravidiel, ktoré sa najviac menili zo všetkých športových hier. Preto jednotlivé herné ĉinnosti 

menili svoju funkciu tak z aspektu techniky ako aj taktiky. Keď sa zmenou pravidiel hra 

zrýchlila, zmenšila sa výhoda telesnej výšky a zväĉšil sa akĉný rádius pohybu hráĉov po ihrisku. 

 

Charakteristika jednotlivých vývojových etáp (Olivera, 1992; Trninić, 1996; Bjarkman, 

1999; Karalejić – Jakovljević, 2001; Scott, 2001): 

1. etapa: 1891-1913 – štrukturalizácia hry a hľadanie identity 

V tomto období bola hra pomalá a statická, kontakt bol prísne zakázaný. Zavedením dosky 

vyvstala potreba streľby s odrazom od dosky a organizovanie doskakovania. 

1893 – zavedenie moţnosti pivotovania na mieste – obrátková noha; 

1895 – posunutie ĉiary trestného hodu zo vzdialenosti 6 na 4,5 m; 

1896 – hodnota úspešného streleckého pokusu z poľa sa zmenila na 2 body a trestného hodu 

na 1 bod; zaĉiatok vyuţívania driblingu (Yale Univ.); 

1897 – prvá zmienka o driblingu v pravidlách, zmena poĉtu hráĉov z 9 na 5, ĉo spôsobilo 

zrýchlenie hry, keďţe sa hráĉi rýchlejšie pohybovali. Dôsledkom boli aj dôleţité taktické zmeny, 

súvisiace s lepšou a výraznejšou spoluprácou viacerých hráĉov – prvopoĉiatky prvých 

kombinácií – hoď a beţ; 

1898 – zákaz driblingu ponad hlavu a dvojitého driblingu; 

1901 – zákaz streľby na kôš po driblingu, z dôvodu vysokej nároĉnosti bránenia takejto 

hernej ĉinnosti – získala výhodu obranná hra a zníţil sa poĉet bodov; 

1903 – tvar ihriska musí byť obdĺţnik; 

1907 – pridané predĺţenie 5 minút; 

1908 – zrušenie zákazu strieľať na kôš po driblingu; 

1908 – povolených len 5 faulov hráĉa; 

1910 – spomaľovanie hry s cieľom hľadať najracionálnejší systém v obrannej a útoĉnej fáze 

hry. Poziĉným prvkom obrany bola zónová obrana a v útoku dlhotrvajúca príprava – 

„rozohrávka―. Vedenie lopty bolo naďalej významným prvkom útoku. 
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3.2 Systematika herných činností v basketbale 

Systematika herných ĉinností v basketbale je vecné, prehľadné, úĉelné, teoreticky a logicky 

zdôvodnené usporiadanie a klasifikácia herných ĉinností vychádzajúca z praxe, vlastnej 

basketbalovej hry a jej objektívnej analýzy. Má významný vplyv na logickú stránku didaktiky 

a oboznamuje uĉiteľa / trénera, ktoré herné ĉinnosti hra obsahuje, ktoré musí hráĉ ovládať 

(Peráĉek et al., 2004). 

Systematika herných ĉinností v basketbale sa neustále vyvíja, tak ako sa menia pravidlá, 

zdokonaľujú hráĉi, ĉi metódy rozboru a hodnotenia herných ĉinností. Tieto zmeny systematiky 

sa objavujú postupne u rôznych autorov, preto sa tieto prístupy autorov ĉasto odlišujú. Ĉasto 

nejde o zásadné rozdiely, ale skôr o špecifickosť tej ktorej odbornej terminológie príslušnej 

krajiny alebo basketbalovej školy (americká, ĉeskoslovenská, „juhoslovanská―, ruská a pod.). 

Vzhľadom na pravidelné zmeny pravidiel môţeme hovoriť o urĉitom vývoji herných ĉinností, 

ktoré pomerne citlivo reagujú na súĉasný vývoj basketbalu. Ich delenie zdanlivo nemá 

pre praktickú oblasť obzvlášť veľký význam. Význam má však v rovine pojmovej, 

pri komunikácii medzi trénermi a hráĉmi, a trénermi navzájom. Preto sa napríklad v americkej 

literatúre ĉasto vyskytuje vymenovanie rôznych herných kombinácií – opisne nazvaných alebo 

s priradeným špecifickým pomenovaním. Nejednotnosť pojmov ako aj ich veľké mnoţstvo robí 

danú oblasť neprehľadnou a spôsobuje mnohé nedorozumenia. V našich zemepisných šírkach je 

tradíciou deliť a usporiadať herné ĉinnosti v rámci systematiky do rôznych skupín podľa rôznych 

kritérií (Ĉechvalová – Herrmann, 1972; Dobrý, 1986; Dobrý – Velenský, 1987; Herrmann et al., 

1987; Rehák et al., 1999 a pod.). Takéto delenie má svoje opodstatnenie pre oblasť teórie, ale 

i pre praktickú oblasť. Uplatňuje sa pri analýze herného výkonu druţstva, ĉi pri skautingu hry 

súperov. 

Ako uţ bolo spomínané, herné ĉinnosti hráĉom slúţia na riešenie rôznych herných situácií 

v útoĉnej alebo obrannej fáze hry. Preto ich základné delenie je na útoĉné herné ĉinnosti 

a obranné herné ĉinnosti. Z pohľadu zapojenia urĉitého poĉtu hráĉov do takého riešenia herných 

situácií, rozlišujeme útoĉné aj obranné herné ĉinnosti na: 

 herné ĉinnosti jednotlivca, 

 herné kombinácie, 

 herné systémy. 

 

Herná činnosť jednotlivca (HČJ) je charakterizovaná vnímaním a interpretáciou danej hernej 

situácie s jej individuálnym riešením (rozhodnutím) v útoĉnej alebo obrannej fáze hry. Má svoju 

technickú a taktickú stránku. Hovoríme o individuálnej technike – spôsobe vykonania – „ako― 

a individuálnej taktike – výber a pouţitie riešenia – „kedy a kde―. 
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Rozskok nastáva len na začiatku prvej štvrtiny, keď rozhodca vyhodí loptu v stredovom kruhu 

medzi ktorýchkoľvek dvoch súperov. Pri všetkých situáciách vedúcich k rozskoku, sa druţstvá 

striedajú vo vhadzovaní lopty z miesta, ktoré je najbliţšie k miestu, kde vznikla situácia 

vedúca k rozskoku. 

 

Obrázok 17 Situácia vedúca k rozskoku 

 

Zápis o stretnutí (zápase) sa dlhodobo vyvíjal a redukoval. 

V súĉasnosti zapisovateľ chronologicky zapisuje priebeţný súĉet 

bodov dosiahnutých obidvomi druţstvami do stĺpcov. Kaţdý stĺpec je 

ešte rozdelený na štyri stĺpce. Dva stĺpce na ľavej strane sú urĉené 

pre druţstvo "A" a dva stĺpce na pravej strane sú urĉené pre druţstvo 

"B". Stredný stĺpec je urĉený pre priebeţný stav (160 bodov) 

pre kaţdé druţstvo. Zapisovateľ najskôr zaznamená uhlopriečnu 

čiaru '/' pre platný dosiahnutý kôš z hry a vyplnený krúţok '' 

pre platný dosiahnutý trestný hod. Prepíše tak predtlačené číslo  

Obrázok 18 

označujúce nový celkový počet bodov druţstva, ktoré práve dosiahlo kôš. Potom do prázdneho 

miesta pri novom celkovom poĉte bodov druţstva (vedľa novej znaĉky / alebo ) zapisovateľ 

vpíše ĉíslo hráĉa, ktorý dosiahol kôš z hry, alebo trestného hodu (obrázok 18). Tento spôsob platí 

pre všetky medzinárodné podujatia (príloha G). Na Slovensku sa doposiaľ pouţíva starý spôsob 

zapisovania (príloha H a I). Ďalšie štatistické informácie sa zaznamenávajú do záznamových 

hárkov hernej štatistiky, ktoré dopĺňajú základné informácie zo zápisu o stretnutí (zápasu). 
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Obrázok 39a Natočenie zápästia k telu 

 

Obrázok 39b Rotácia zápästia 

 

Obrázok 39c Dokončenie pohybu 
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6.1 Herné činnosti jednotlivca – individuálna technika a taktika 

Technika a taktika herných ĉinností jednotlivca bez lopty a s loptou 

Základné basketbalové zruĉnosti, tieţ nazývané „fundamentals“, tvoria techniku basketbalu. 

Technika basketbalu je základnou súĉasťou basketbalovej hry a vnímame ju tieţ ako špecifickú 

basketbalovú motoriku obsahujúcu špecifické motorické štruktúry, pomocou ktorých hráĉ rieši 

urĉité herné situácie. Individuálne vykonanie základných prvkov techniky je predpokladom 

úspešného uplatnenia v hre. Kaţdý zaĉiatoĉník sa musí nauĉiť základné prvky a pokroĉilí i 

skúsení basketbalisti ich musia neustále zdokonaľovať. Odlišná stavba tela a jeho ĉastí, 

pohybové predpoklady, ako aj talent, podmieňujú mieru zvládania basketbalových zruĉností 

z pohľadu kvality individuálnej techniky. 

Špecifická basketbalová motorika je komplexná pohybová schopnosť. Zo základných 

motorických schopností na ňu najviac vplýva rýchlosť (explozívnosť) a rovnováha (kontrola tela, 

jeho ĉastí, dobrá pozícia na vykonanie rýchlych pohybov). Rýchlosť basketbalistu znamená 

rýchlosť vykonania prvkov techniky! Úspešné vyuţitie prvkov techniky závisí aj od taktického 

myslenia (špecifických taktických vedomostí), ktoré sú podmienené inteligenciou 

a dominantnými ĉrtami osobnosti. 

Efektivita jednotlivých herných ĉinností jednotlivca vzájomne súvisí. Úspešnosť streľby závisí 

od predchádzajúcej prihrávky (asistencie) alebo uvoľnenia hráĉa s loptou pred streľbou. Tieto 

od kvality obranných herných ĉinností, doskakovania a od prenesenia lopty (driblingom, 

prihrávkami) na súperovu polovicu ihriska a pod.. 

Zvládnutie techniky herných ĉinností jednotlivca je súĉasťou uĉebných osnov pre basketbalové 

športové triedy (Argaj et al., 2003). Podrobne sa uvedenou problematikou zaoberali Garchow – 

Dickinson (1992), Rehák et al. (1999), Janík et al. (2005), Argaj – Rehák (2007), McGee (2007), 

Krause et al. (2008). 

Individuálna taktika predstavuje súbor poznatkov, ktorý hráĉovi umoţňuje úĉelne a efektívne 

vyuţívať technicky zvládnuté herné ĉinnosti jednotlivca v zápase (hre). Tieto individuálne 

taktické poznatky zahŕňajú situaĉné faktory a pravidlá reagovania (príklad: prihrávanie 

vo vzťahu na pozíciu obrany, na smer a rýchlosť pohybu urĉitého hráĉa). Zobrazuje sa 

cez úroveň uplatnenia prvkov basketbalovej techniky vo všetkých fázach deja hry. 

Na nasledujúcich stranách postupne predstavíme jednotlivé herné ĉinnosti, ich techniku a 

taktiku, niektoré biomechanické zákonitosti, kľúĉové body nácviku a príklady cviĉení. 
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Uvoľňovanie sa hráĉa bez lopty pomocou S – úniku (S-cut). 

Veľmi podobný s L – únikom, avšak dráha pohybu po zmene smeru ku košu je oblúková, nie 

priamoĉiara. Vyuţíva sa pri hernej kombinácií "Hoď a beţ". Hráĉ po prihrávke uniká do koša 

s naznaĉením pohybu – 1-2 kroky: 

- od lopty a zmenou smeru k lopte a ku košu – popred obrancu – predný únik – front 

cut (obrázok 54a), 

- k lopte a zmenou smeru od lopty a ku košu – poza obrancu – zadný únik – back cut 

(back door) (obrázok 54b), 

s oĉakávaním spätnej prihrávky v podkošovom priestore. 

 
Obrázok 54a S-únik front cut 

 
Obrázok 54b S-únik back cut 

Únik poza obrancu sa ĉasto pouţíva, ak obranca bráni ďaleko od koša veľmi tesne na úrovni 

prihrávkovej línie (over play) v zatvorenom postavení. Vyuţíva sa aj ako naznaĉenie V-úniku 

od koša a uvoľnenie ku košu, ak hráĉovi je znemoţnené prijať prihrávku. 

 

Uvoľňovanie sa hráĉa bez lopty pomocou V – úniku (V-cut). 

Pouţíva sa pri uvoľňovaní sa hráĉa v rôznych pozíciách. Ĉasto sa pouţíva pri uvoľňovaní sa 

hráĉa pre prijatie prihrávky do pozície krídla alebo pri vhadzovaní. Hráĉ pristúpi k obrancovi 

a následne prudko zmení smer od hráĉa. Pohyby uvoľňujúceho sa hráĉa sú najprv od lopty 

a potom k lopte alebo najprv ku košu a potom od koša a tieţ naopak. Pri zmene smeru je uhol 

ramena dráhy pohybu pred zmenou a po zmene smeru ostrý, výrazne menší ako 90° (obrázok 55). 
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6.1.1.2 Uvoľňovanie sa hráča s loptou v basketbale 

Okrem pohybu bez lopty hráĉi vyuţívajú aj pohyb s loptou. Na ihrisku je len jeden hráĉ, ktorý 

má loptu pod kontrolou. Práve preto si ju musí chrániť a váţiť (obrázok 59). Pravidlami 

povolený spôsob pohybu, postupu do útoĉnej polovice s loptou je pomocou driblingu (vedenia 

lopty). Uvoľňujúci driblujúci hráĉ sa predovšetkým snaţí priblíţiť ĉo najkratšou dráhou ku košu. 

Na tejto dráhe prekonáva rôzne prekáţky – obrancov – pozorne sa snaţí pozorovať uvoľňujúcich 

sa spoluhráĉov a vylepšuje si prihrávkový uhol. Hráĉ s loptou púta pozornosť obrancov, snaţí sa 

vniknúť do vymedzeného územia a vytvárať tlak na obrannú hru súpera. Hlavným cieľom hráĉa 

s loptou je vytvorenie pozície pre skórovanie. Dribling je tieţ vyuţívaný v prípadoch, keď sa 

hráĉ potrebuje dostať z problémovej zloţitej situácie. 

 

Obrázok 59 Chránenie si lopty pri driblingu 

Hráĉ s loptou sa uvoľňuje na mieste a v pohybe. Pri uvoľňovaní sa s loptou je dôleţitá práca 

dolných konĉatín aj paţí. Vyuţívajú sa obraty na mieste, manévrovanie s loptou, rýchle štarty, 

zakroĉenia obrancu, zrýchlenia a spomalenia behu, obrátky, klamlivá ĉinnosť a zastavovania. 

Medzi ĉinnosti vyuţívané pri uvoľňovaní sa hráĉa s loptou na mieste patria: 

 pivotovanie, manévrovanie s loptou presuny lopty z hrude k boku, ramenu, 

 klamlivá ĉinnosť – fintovanie, naznaĉovanie streľby, prihrávky, úniku. 

Odhliadnuc od výšky hráĉov a od hráĉskej pozície, musí byť kaţdý hráĉ schopný efektívne 

driblovať. 
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Cvičenie 5 – Prípravná hra „Americká“ prihrávaná  

Zameranie: nácvik a zdokonaľovanie prihrávania a chytania lopty, rozvoj tvorivých schopností. 

V rámci basketbalového ihriska si oznaĉíme dve koncové zóny široké pribliţne 3-4 metre 

(obrázok 74). Hrá sa podľa upravených pravidiel basketbalu bez driblingu. Hráĉi si prihrávajú 

loptu, uvoľňujú sa bez lopty v pohybe a uvoľňujú sa s loptou na mieste. 

Druţstvo skóruje prihraním hráĉovi do zóny a získava 1 bod. Nie je povolený tlak na hráĉa 

s loptou, t.z., ţe okolo neho musí byť priestor neobsadený ţiadnym hráĉom o polomere 1 metra. 

Poĉet hráĉov môţe byť 6-8. Hrá sa na polĉasy alebo štvrtiny trvajúce 4-6 minút, prípadne 

do urĉeného poĉtu bodov. Víťazí druţstvo s väĉším poĉtom dosiahnutých bodov. 

 

 

Obrázok 74 „Americká“ prihrávaná 
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malého štvorca (obrázok 79 – hook shot). Naopak pri streľbe donáškou sa odporúĉa „pokladať― 

loptu niţšie ako bliţší horný roh malého štvorca (obrázok 79 – left-hand spin shot). 

 

Obrázok 79 Odraz lopty od dosky (Fontanella, 1996) 

Streľba je variabilná ĉinnosť. Rozlišujeme rôzne spôsoby vykonávania streľby podľa herných 

ĉinností ktoré predchádzajú streľbe, ale tieţ podľa realizácie streľby z rôznych vzdialeností: 

- spod koša, 

- z poľa, 

o za 2 body, 

o za 3 body, 

alebo z krátkej – do 2 m, strednej – 2-4 m a veľkej vzdialenosti – nad 4 m (môţe sa líšiť 

u rôznych autorov). 

Pred streľbou by mal mať hráĉ prehľad o hernej situácii, v ktorej sa nachádza. Je dôleţité vidieť 

kde sú spoluhráĉi a kde je súper skôr, ako sa rozhodne vystreliť. Na výber vhodnej streleckej 

pozície – shot selection – vplýva aj prítomnosť obrancu a jeho tlak. Strelec by sa mal presvedĉiť, 

ţe územie na doskakovanie je pokryté spoluhráĉmi. Skóre a ĉas urĉujú nutnosť streľby. V urĉitej 

situácii môţe byť streľba výhodná a v inej nie. 

K spoloĉným základom techniky všetkých druhov streľby patria (Dobrý – Velenský, 1987): 

 postoj hráĉa, 

 drţanie lopty a jej poloha pred streľbou na kôš, 

 mierenie na kôš a koncentrácia pozornosti, 

 vypustenie lopty, 

 dráha letu lopty. 
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Príklady cvičení na nácvik streľby po dvojtakte v basketbale 

Zloţitejšími cviĉeniami, ktoré odporúĉame zaradiť aţ po niţšie uvedených cviĉeniach, sú 

cviĉenia obsahujúce ako predchádzajúcu hernú ĉinnosť viacúderový dribling, prípadne dribling 

so zmenami smeru. Najzloţitejším prvkom nácviku streľby po dvojtakte je dvojtakt 

po spracovaní lopty v pohybe po prijatí prihrávky v rýchlom behu. 

 

Obrázok 91 (Hatchell, 2006) 

Cvičenie 1 – Pozícia „bocian“ 

Zameranie: imitácia streľby sponad hlavy z miesta 

a s náznakom odrazu z jednej nohy. 

Prvým vhodným cviĉením je imitaĉné cviĉenie 

so zaujímaním pozície podobnej „bocianovi―. Hráĉi 

s loptou, s dostatoĉným priestorom okolo seba, zaují-

majú pozíciu v stoji na jednej nohe a imitujú streľbu 

jednou rukou sponad hlavy. Spoĉiatku hráĉi drţia loptu 

v jednej ruke, neskôr vyuţívajú obe ruky. Nacviĉujeme 

zosúladenie ĉinnosti švihovej nohy a streleckej 

(odhodovej) ruky (na tej istej strane tela). Odrazovou 

nohou vykonávajú výpon, neskôr výskok. Lopta je 

poĉas dvíhania popri tele od pásu nahor drţaná v oboch 

rukách. Pokraĉuje sklápanie zápästia streleckej ruky 

a odhod šikmo hore pred seba so spätnou rotáciou lopty. 

Cviĉenie opakujeme 10-krát pravou a ľavou rukou. 

Cvičenie 2 – „Bocian“ s vykročením – náskokom a streľbou na kôš 

Zameranie: streľby po dvojtakte po odraze z miesta – záverečná fáza. 

Pridaním jedného kroku môţeme cviĉenie 1 rozvinúť a postupne prejsť do priestoru pod košom. 

Zároveň uţ spájame druhú a tretiu fázu streľby po dvojtakte. Skúšame najprv vykroĉenie, neskôr 

naskoĉenie na vnútornú nohu asi 1 – 1,5 m od koša a streľbu jednou rukou sponad hlavy 

spod koša po odraze z jednej nohy (obrázok 91). Hráĉi drţia loptu v obidvoch rukách 

pri vzdialenejšom boku od koša (moţného obrancu). Na zacielenie pouţívame malý štvorec 

na doske basketbalového koša, hlavne sa snaţíme trafiť jeho bliţší horný roh. Odraz lopty 

od tohto bodu má za následok prepadnutie lopty cez obruĉ. Hráĉi opakovane zaujímajú uvedené 
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6.1.4.1 Útočné doskakovanie 

Útoĉné doskakovanie – offensive rebounding – je dôleţitou súĉasťou útoĉnej fázy druţstva. 

Úspešné vykonanie tejto ĉinnosti predlţuje útoĉnú fázu, dáva útoĉníkom „druhú moţnosť― – 

second chance. Ak sa druţstvu nedarí strelecky, naberá na význame. Umoţňuje ľahké 

skórovanie a nie zriedka aţ trojbodové (kôš s faulom). Zvyšuje efektivitu útoĉenia, keďţe 

po ňom dochádza ĉasto k zakonĉeniu spod koša. V iných prípadoch je moţné rozvinúť nový útok 

a stupňovať tak útoĉný tlak. Má preventívnu funkciu proti rýchlym protiútokom súpera. Je 

podmienené rozostavením útoĉníkov v momente streľby. Útoĉník je spravidla v nevýhodnejšej 

pozícii ako obranca, preto je dôleţitá jeho vĉasná aktivita v prvých fázach doskakovania.  

 

Fázy útočného doskakovania: 

1. príprava a výber výhodnej pozície, 

2. prekonávanie obrancu, 

3. sťahovanie lopty, 

4. následná činnosť – pivotovanie, streľba (dopichovanie), prihrávka, dribling. 

Bliţšie budeme charakterizovať odlišné fázy útoĉného od obranného doskakovania. Sú to fázy 2 

a 4. V druhej fáze útoĉného doskakovania, keď obranca odstavuje útoĉníka, je potrebné 

pokraĉovať v snahe vyhnúť sa prekáţke. Útoĉník realizuje rýchly agresívny pohyb smerom 

ku košu so zmenami smeru, fintovaním a s mnohými telesným kontaktmi s cieľom zaujať 

pozíciu pred obrancom. Vyuţíva techniky: 

- ustúpenia od obrancu a zasúvania sa pred neho – step back and go, 

- naznaĉenia a „preplávania― pred obrancu – fake and swim move, 

- natlaĉenia sa na obrancu a následnej obrátky (obrázky 94 a 95) – spin and go move. 

 

Obrázok 94 Natlačenie sa na obrancu a následná obrátka (Wissel, 1994) 
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Obrázok 117a 

 

Obrázok 117b 

Cvičenie 5 – 5 proti 5 s dotykom 

Zameranie: aktívne bránenie hráča s loptou. 

Prípravná hra 5 proti 5 na celé ihrisko. Ak sa obranca dotkne útoĉníka s loptou ktorejkoľvek jeho 

ĉasti tela, útoĉiace druţstvo stráca loptu. Útoĉník poloţí loptu na zem, kde došlo ku dotyku – 

strate lopty. Útoĉníci majú povolené 2 driblingy. Popri všetkých obranných ĉinnostiach 

jednotlivca upriamujeme pozornosť najmä na to, aby sa obrancovia snaţili ĉo najskôr brániť 

hráĉa s loptou. Vzhľadom na obmedzenia ĉinnosti útoĉníkov, podporujeme prihrávanie 

a chytanie lopty v pohybe a uvoľňovanie sa hráĉov bez lopty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 118 Obrana hráča s loptou 



176 

Horná clona – blind/up screen (tieţ „slepá― clona) – hráĉ sa uvoľňuje z pozície ďalej od koša 

do pozície bliţšie ku košu (smerom ku košu – do vymedzeného územia) pomocou zadnej clony 

od spoluhráča dobiehajúceho smerom od koncovej čiary (vertikálne) (obrázok 128). 

 

Obrázok 128 Horná vertikálna clona 

Diagonálna clona – diagonal screen – hráĉa sa uvoľňuje z hornej pozície podkošového hráĉa 

diagonálne cez vymedzené územie do dolnej pozície podkošového hráĉa. Pomocou bočnej clony 

od spoluhráĉa dobiehajúceho diagonálne z dolnej pozície podkošového hráča (obrázok129 ). 

 

Obrázok 129 Diagonálna clona 

Medzi ďalšie typy clôn patria: 

- clona na cloniaceho – screen to screener (flex screen), 

- reťazové clony (viac clôn za sebou) – staggered screen, 

- dvojitá clony (dvaja cloniaci hráĉi vedľa seba) – double screen. 
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6.2.2 Obranné herné kombinácie 

Zámerná súĉinnosť minimálne dvoch hráĉov v obrannej fáze hry, ĉasovo zladená a jednoznaĉne 

lokalizovaná v priestore vo vzťahu k útoĉníkom je povaţovaná za obrannú hernú kombináciu. 

Cieľom obrancov je zabrániť útoĉníkom v skórovaní. Spolupracovať pri narúšaní realizácie 

útoĉných herných ĉinností jednotlivca a útoĉných herných kombinácií súpera. Snahou obrancov 

je znemoţniť zlepšenie hernej pozície pre zakonĉenie útoĉníkov. Prerušiť kontinuitu útoĉenia, 

vlákať útoĉníkov do nevýhodných pozícií, znovuzískať stratenú obrannú rovnováhu a získať 

loptu. Veľmi dôleţitým ĉiniteľom ovplyvňujúcim OHK je verbálna komunikácia. 

 

Obrázok 131 Spolupráca obrancov 

OHK sa uplatňujú ako reakcia na útoĉnú spoluprácu súperiaceho druţstva. Ich výber je 

podmienený útoĉnými hernými kombináciami ako aj individuálnymi schopnosťami súpera. 

Vyuţívanie viacerých OHK a ich striedanie je nevyhnutné pre efektivitu obrannej spolupráce. 

 

OHK proti početnej prevahe útoĉníkov sa najĉastejšie realizujú v herných situáciách 3:2, 4:2 a 

4:3 v prechodovej fáze hry, pri neúplnom návrate hráĉov na obrannú polovicu. Pri bránení 

takýchto presilových situácií je dôleţité rozostavenie brániacich hráĉov. V hernej situácii 3:2 

môţu byť obrancovia rozostavení vedľa seba alebo za sebou (obrázok 132a, 132b). Hlavným 

cieľom obrancov je spomaliť postup útoĉníkov po dobu, kým dôjde k návratu ďalších 

spoluhráĉov. Obrancovia ustupujú a vyuţívajú naznaĉovanie výpadov smerom k útoĉníkovi 

s loptou. Takýto prípad je vynútený útoĉným herným systémom alebo kombináciami súpera, ako 

reakcia na predchádzajúce útoĉné chyby brániaceho druţstva. 
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6.3 Herné systémy – kolektívna spolupráca a taktika 

 

Herné systémy v basketbale sú nadstavbou herných ĉinností jednotlivca a herných kombinácií. 

Urĉujú poradie herných kombinácií a zlaďujú spoluprácu všetkých piatich hráĉov za úĉelom 

plnenia útoĉných, respektíve obranných úloh. Prostredníctvom herných systémov sa realizuje 

hlavný taktický zámer druţstva. Herné systémy vychádzajú z moţností hráĉov druţstva 

zapracovaných do herného konceptu (modelu hry), ktorý tieţ odráţa basketbalovú filozofiu 

trénera. 

Herný systém (HS) je úĉelné usporiadanie a zladenie herných ĉinností jednotlivca a herných 

kombinácií. Je charakterizovaný východiskovým rozostavením hráĉov, s urĉenými hernými 

úlohami viaţucimi sa na ich hráĉske funkcie. Je to základná organizácia hry druţstva v útoĉnej 

alebo obrannej fáze, prípadne v prechodovej fáze hry. 

 

Delenie útočných herných systémov (ÚHS): 

1. ÚHS rýchly protiútok – fast break, 

o primárny protiútok – primary break, 

o sekundárny protiútok – secondary break. 

2. ÚHS postupný útok set/pattern offense, 

o proti osobnej obrane – man-to-man offense, 

o proti zónovej obrane – zone offense, 

o proti kombinovanej obrane – mixed, junk offense, 

o proti pressingovej obrane – pressing offense. 

 

Delenie obranných herných systémov (OHS): 

1. OHS osobná obrana – man-to-man defense, 

2. OHS zónová obrana – zone defense, 

3. OHS kombinovaná obrana – mixed defense. 
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9 Prílohy 

 

Príloha A – Popis testov pohybových zruĉností 

Príloha B – Hráĉske funkcie a rozostavenie hráĉov – 9 hráĉov v druţstve 

Príloha C – Basketbalová lopta – nákres 

Príloha D – Herná štatistika zo zápasu, v ktorom W. Chamberlain nastrieľal 100 bodov  

Príloha E – FIBA zakladacia listina  

Príloha F – Oficiálne ihrisko basketbalu pre FIBA súťaţe  

Príloha G – Zápis o stretnutí (zápase) FIBA  

Príloha H – Zápis o stretnutí (zápase) SBA 

Príloha I – Zápis o stretnutí (zápase) SBA pre ţiacke kategórie 

Príloha J – Štruktúra evidenĉného záznamu cviĉenia 

 

 




