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Patroni 
mládežnického basketbalu 
Jan Veselý:
„Basketbalu v České republice chci pomáhat. Rád proto přijímám možnost být patronem 
celého mládežnického basketbalu a doufám, že se nám podaří oslovit co nejvíce kluků a holek. 
Mně osobně basketbal změnil život, když si uvědomím, co jsem všechno za svou kariéru zažil, 
procestoval a kolik zajímavých lidí potkal. Teď stojím na prahu svého snu a připravuji se na
nejlepší basketbalovou soutěž NBA. Zkuste si také zahrát – třeba mě někdo z vás bude 
následovat. I když je to těžká cesta, stojí to za to!“
Jan Veselý, Washington Wizards, reprezentant ČR

Kateřina Elhotová:
„Je mi ctí, že právě já s Honzou mohu být patronem českého mládežnického basketbalu. 
Obdivuji všechny ty, kteří tento projekt zrealizovali, protože kde jinde by se mělo začít 
než u těch nejmenších. Všem dětem, kterým se podaří dostat až na vrcholovou úroveň 
nebo hrají basketbal jen pro radost, přeji, aby 
je basketbal bavil, protože je to úžasná 
hra plná zvratů, která mě naprosto 
pohltila, a nebýt basketbalu, nejsem 
takový člověk, jaký jsem.“
Kateřina Elhotová,
ZVVZ USK Praha, 
reprezentantka ČR

KROK ZA KROKEM BASKETBALEM 
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Úvodní slovo 
Milí basketbaloví přátelé,
není tomu tak dávno, co na území České republiky proběhlo organizač-
ně i sportovně velmi zdařilé Mistrovství světa v basketbale žen. Velice 
mne potěšil obrovský zájem a nadšení všech návštěvníků utkání z řad 
dětí a mládeže, jejichž počet předčil naše očekávání.
Věřím, že vydáním této příručky nabídne ČBF vhodný a zábavný pro-
gram dětem pro jejich volný čas. Jakoukoliv pravidelnou sportovní 
aktivitu považuji u dětí za důležitou, protože je učí organizovat si svůj 
volný čas, spolupracovat se spoluhráči a respektovat protihráče, řídit 

se danými pravidly a celé řadě dalších nesporně pozitivních věcí pro jejich vývoj. Samostatnou 
kapitolou je kladný dopad sportu na zdraví samotné, zejména v době, kdy se obezita u dětí stává 
celosvětovým strašákem.
Tato příručka je určena nejen učitelům základních škol, rodičům a začínajícím trenérům, ale měla 
by sloužit zejména dětem, pro které bude basketbal především hrou a zábavou. 
Užijte si hru, užijte si zábavu – užijte si basketbal!
Jiří Zídek
místopředseda ČBF 

Vážení basketbaloví a sportovní přátelé,
jsem velice rád, že právě nyní držíte ve svých rukou publikaci, kterou 
vydala Česká basketbalová federace. Tento manuál poskytuje návod, jak  
zajistit české mládeži dostatek pravidelné pohybové aktivity, a je velmi 
vítaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.   
Ministerstvo podporuje sportovní záležitosti, které plně zapadají do 
strategie podpory mládežnického sportu a tělovýchovy. Právě pravi-
delný pohyb je to, co dětem a mládeži v dnešní době výrazně chybí. 
Přitom fyzická aktivita je nezbytnou podmínkou pro jejich další přiro-

zený rozvoj, a to jak fyzický tak sociální.
Publikace je návodem, jak prostřednictvím základních basketbalových činností dosáhnout vyšší 
pohybové zdatnosti. Základním cílem však je, aby sport i nadále zůstal pro děti zejména zábavou. 
Jen za takovýchto podmínek se  může sport stát součástí jejich další životní cesty.
Neocenitelnou službu v tomto směru konají týmové sporty, v nichž se jedinec neobejde bez inten-
zivní interakce se spoluhráči a protihráči, ale též se naučí vytvářet si odpovídající vztah k autori-
tám. Ve světovém měřítku patří basketbal mezi nejúspěšnější týmové sporty, které dokáží plnit 
všechny výše uvedené funkce.
Věřím, že v publikaci naleznete dostatek inspirace a motivace pro práci s mládeží a pomůžete tak 
pozvednout český sport. 
Za Vaši aktivitu Vám děkujeme.
Jan Kocourek
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Krok za krokem basketbalem 
– představení programu  
Krok za krokem basketbalem je podnět České basketbalové federace k nastolení jednotného 
basketbalového programu pro děti mladšího školního věku (6–12 let). Program preferuje 
zábavnou formu, je zaměřen na každého hráče a je dostupný pro každého. Dívkám a chlapcům, 
zdatným či méně zdatným, sportovně nadaným či se sportem v tuto chvíli ještě ,,zápasícím“, 
tento program je určen prostě všem. 

Program poskytuje:
•  příležitosti k učení,

•  příležitosti k učení při hře s kamarády,

•  příležitosti rozvíjet své dovednosti ve vhodném, bezpečném a přátelském prostředí.

Program je navržen tak, aby:
•  byl bezpečný,

•  postupně budoval sebedůvěru dětí,

•  zdůraznil zapojení jedince do hry,

•  rozvíjel zdravý životní styl,

•  rozvíjel vztah mezi vrcholovým a amatérským basketbalem,

•  vytvářel pozitivní vnímání fyzické aktivity,

•  byl zábavný pro hráče, učitele, rodiče i trenéry,

•  byl snadno realizovatelný,

•  byl přizpůsobitelný jakémukoliv prostředí.

Naším záměrem je rozšířit tento program do všech koutů naší republiky. Dát rodičům, 
učitelům či trenérům možnost nabídnout všem dětem zábavnou sportovní aktivitu 
přiměřenou jejich věku. 

Pokud jste odhodláni stát se budoucími šampiony nebo máte pouze rádi tento sport, 
nabízíme vám vhodný program, který dokáže naplnit vaše touhy a přání. 

Kromě dále popsaných aktivit zde také najdete odkazy na webové stránky Minibasketbalu 
(www.minibasketbal.cz) a Basketu do škol (www.basketdoskol.cz), na kterých můžete získat 
další a další informace o basketbalu dětí mladšího školního věku nebo se zde jen můžete 
podělit o své nově nabité zkušenosti.

Krok za krokem basketbalem je napěchovaný balíček pro dnešní děti... 

Skvělé hry, zábava a spousta legrace
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K čemu a komu 
slouží tento manuál? 
Tento manuál slouží jako instruktážní příručka pro učitele, rodiče a trenéry. 
Je navržen tak, aby sloužil a pomáhal při zapojení nejmladších dětí do basketbalu. 
Jeho základem je zábavný a aktivní přístup, ne jednostranné soutěžení.

Náš manuál:
•  je čtivý,

•  je přehledný a srozumitelný,

•  poskytuje velké množství her a aktivit,

•  zdůrazňuje základní principy hry,

•  poukazuje na důležité body při výuce všech činností,

•  upozorňuje na bezpečnostní pokyny, 

•  předkládá mnoho užitečných trenérských rad a zkušeností,

•  přináší přehledné obrázky a ilustrace,

•  má logickou strukturu,

•  obsahuje mnoho ukázkových lekcí.

Doporučujeme tento program a manuál všem mládežnickým klubům, školám 
či jiným komunitním skupinám, které mají zájem poskytnout kvalitní 
sportovní příležitosti pro naše děti.
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Minibasketbal 
= Maxizábava!

ZÁBAVA
 

Zábavně zaměřené školní aktivity, díky kterým představíme basketbal 
dětem mladšího školního věku.

HRA

Průpravná cvičení a průpravné hry, které slouží
 k rozvoji dětského prožitku z basketbalu.

AKCE

Upravené basketbalové hry, umožňující dětem
 zažít legraci přímo na hřišti.

SOUTĚŽ

Minibasketbalové soutěže, při kterých již děti
 změří síly se svými soupeři.

Jaká je struktura programu? 



Některá fakta o dětech   
•  Děti pozitivně reagují na každé povzbuzení.

•  Děti vnímají trenéra jako svého dobrého přítele.

•  Každé dítě reaguje jinak.

•  Děti milují být ve společnosti svých kamarádů.

•  Děti se učí různým tempem a mají různé potřeby.

•  Děti mají různé zájmy a různé hodnoty.

•  Děti si snadno osvojují pohyb.

•  Děti mohou vytvářet své vlastní hry i pohybové stereotypy.

•  Děti potřebují určitý čas k osvojení si nových dovedností.

•  Děti jsou schopné se rychle sžít s poskytnutým materiálem při společných aktivitách.

•  Děti se mohou učit navzájem. 

•   Děti se učí mnohem efektivněji, pokud je jim postup jasný a srozumitelný 
a zároveň je zachován plynulý přechod z jedné oblasti do druhé. 

•  Děti se učí mnohem rychleji, pokud nároky na ně kladené jsou přiměřené jejich věku.

Jaká je struktura programu?
•   Děti mohou začít na jakékoliv úrovni, tzn. že ZÁBAVA není předstupněm ke HŘE 

a HRA není nezbytným předpokladem pro AKCI.

•   Počet jednotlivých úrovní (zábavy, hry, akcí i soutěží) se může lišit v závislosti 
na místech provozování našich aktivit.

•   Není nutné vždy využít všechny nabízené etapy (úrovně), zejména v omezených 
podmínkách (nedostatek hřišť, malý počet trenérů atd.).

•   Náš program poskytuje dětem mnoho příležitostí k zážitkům z basketbalu.

•   Délka jednotlivých etap a délka každé tréninkové hodiny je flexibilní a může tak být 
lehce přizpůsobena potřebám každého jednotlivce či družstva, a to v závislosti 
na trenérských nebo prostorových podmínkách.
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Zábavu, hru, 
akci i soutěž, to vše 

najdeš zde!



Učitelské strategie   
Při trénování dětí, obzvláště pak při sportu, jakým je basketbal, jste ze všeho nejvíc ,,učiteli“. 
Je proto velmi důležité, aby vás učení hlavně bavilo. Učení správné techniky basketbalu, přístup 
a chování ve sportu i to, jak se stát platným týmovým hráčem, jde mnohem snáz, je-li pro vás 
učitelská činnost zábavou.

Pokud tréninkovou hodinu vedete na venkovním hřišti, buďte si vědomi řady rozptylujících 
podnětů. Zavzpomínejte, když vám bylo 8 let, slunce pálilo, rodiče stáli kolem hřiště a bavili 
se mezi sebou a na vás i vaše kamarády působilo mnoho ,,rušivých“ elementů.

Je-li k dispozici dostatek míčů, každý hráč by měl mít svůj vlastní.

Čím více ball-handlingu (zacházení s míčem) zařadíte, tím větší pokrok u dětí brzy uvidíte.

Stanovte základní pravidlo – pokud mluvíte vy, nikdo jiný nebude mluvit ani driblovat.

Zadávejte úkoly přesně, jednoduše a srozumitelně.

Vždy se přesvědčte, že děti dobře rozumí tomu, co jste právě vysvětlili a co po nich chcete.

Nedávejte příliš mnoho informací najednou. Děti by se v záplavě informací začaly ztrácet.

Následující motto ilustruje, jak se děti nejlépe učí.

Tipy pro plánování 
efektivní výuky
Při tvorbě a přípravě každé lekce by měl trenér vždy zvážit mnoho aspektů. 

Inspirujte se u těch, které uvádíme:
•  Základem je především ÚSMĚV. 

•  Maximálně využívejte pracovní čas (vyhýbejte se zdlouhavým pokynům).

•  Na každou lekci naplánujte co nejpestřejší aktivity. 

•   Mějte dostatečné množství potřebného vybavení (vyhnete se dlouhým 
frontám při cvičeních).

•  Volte hry založené na vlastních schopnostech a dovednostech.

•  Nebojte se děti povzbudit. Čím více, tím lépe. 

•  Důležitá je dobrá organizace, kreativita a flexibilita.

•  Místo prostého běhu zvolte zahřívací cvičení.

•  Buďte přesní (přicházejte cca 10 minut před začátkem).

•  Buďte nadšení a zapálení. 

•  Naučte se co nejrychleji jména všech dětí (případně použijte jmenovky).

•  Zacházejte se všemi stejně.

•  Neupřednostňujte talentované děti před těmi méně talentovanými.

•  Nehrajte jen a pouze oblíbené hry.

•  Neváhejte použít píšťalku, potřebujete-li získat pozornost dětí.

•   Každá lekce by měla obsahovat dribling, střelbu, přihrávku, chytání míče, 
pivotování i doskakování.

•   Měňte délku i počet jednotlivých cvičení 
(schopnost udržet pozornost je u každého dítěte jiná).

•  Postupujte od jednodušších úkolů ke složitějším.

•   Udržujte neformální atmosféru, nezavdávejte příčinu ke stresovým situacím. 
Bavte se vy i děti!

•  Zařazujte krátké přestávky (k uklidnění dětí, k získání pozornosti).

•   Nezapomeňte na činnosti, ve kterých jsou děti úspěšné. 
Úspěch jim bude odměnou.

•   Dětem naslouchejte a hned odpovídejte na jejich otázky  
(i za cenu přerušení právě probíhající činnosti). 
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      Co slyšíš, to 
 zapomeneš, co vidíš, 
to se i naučíš,

ale až to, 
co děláš, to si opravdu 

zapamatuješ!



Bezpečnostní pokyny   
Cílem zdravotní prevence během sportovních aktivit je zajistit kvalitní péči 
a vhodné prostředí pro sportovní aktivitu a minimalizovat zdravotní rizika 
pro všechny účastníky programu.

Preventivní opatření
•   Všechny děti by měly mít lékařské osvědčení o svém zdravotním stavu.

Za slunečného počasí 
(aktivity na venkovních hřištích)
•   Doporučuje se nosit pokrývky hlavy a světlý oděv. 

•   Doporučuje se dělat pravidelné přestávky na občerstvení.

•   Úpalu, úžehu, spáleninám od slunce a jiným zdraví ohrožujícím vlivům 
lze předejít správnou a včasnou prevencí.

•   Omezte délku pobytu na přímém slunci, a to zejména mezi 11.–15. hodinou.

•   Pokud je to možné, aktivity provádějte ve stínu.

•   Případně aplikujte opalovací krémy s vhodným ochranným faktorem.

Za chladného počasí 
(zejména během zimních měsíců)
•   Proveďte důkladné rozcvičení.

•   Vyvarujte se dlouhých přestávek.

•   Noste vhodné oblečení.

Organizace dětí do skupin
Při přípravě skupin by trenér měl:
•   vytvořit co nejvíce příležitostí k vlastnímu zapojení,

•   nabádat děti k tomu, aby se staly zodpovědnými za svůj vlastní výkon a úsilí,

•   dovolit dětem stanovit si cíl svého snažení, a tím mu pomáhat rozvíjet smysl 
pro iniciativu a zodpovědnost,

•   umožnit sociální interakci,

•   dobře zvážit schopnosti, pohlaví dětí i přátelství ve skupině,

•   podpořit spolupráci a dosahování jednotlivých cílů prostřednictvím problém 
řešících aktivit. 

Organizování malých skupin
Použitím jasných a stručných pokynů vytvoříte malé skupiny snáze a rychleji. 
Následně:

•   tvořte dvojice dětí stejné nebo podobné výšky,

•   každé dvojici přidělte jeden míč,

•   z podobných dvojic utvořte čtveřice,

•   odebráním jednoho hráče vytvořte trojice, 

•   každé trojici přidělte jeden míč,

•   pokud máte čtyři trojice, můžete každou umístit do jednoho rohu hřiště.

Formování skupin do kruhu (kružnice)
•   Veďte rozcvičení nebo individuální činnosti v kruhu.

•   Vedoucí skupiny je součástí kruhu.

•   Rozdělte kruh do dvou řad (ti, kteří stojí po levici vedoucího, utvoří jednu řadu, 
stojící po pravici utvoří druhou řadu).

•   Skupina je nyní opět ve dvojicích připravená k další činnosti. 

•   Takto máte přinejmenším připraveny dvě rovnoměrné skupiny.

•   Nyní je již jednoduché utvářet další formace, např.:
– zpět do kruhu,
– do čtveřice,
– čtyři řady.
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Bezpečné prostředí 
s minimem rizik



Pitný režim   

Dehydratace a přehřátí z tepla 

= SLABÝ VÝKON

Přiměřeným příjmem tekutin při sportovních 
aktivitách se vyhnete nebezpečí přehřátí 
organizmu a zabráníte poklesu výkonnosti.

•   Cvičení v horkém nebo vlhkém prostředí
má za následek další ztrátu tekutin 
a zvyšuje se riziko přehřátí organizmu.

•   I nízké stupně dehydratace vedou 
k poklesu výkonnosti.

•   Dehydratace přispívá k únavě a může způsobit 
zvýšenou náchylnost ke křečím, úžehu či úpalu.

•   Hráči, rozhodčí, trenéři – všichni jsou ohroženi.

•   Zejména děti jsou vystaveny mnohem většímu 
riziku přehřátí organizmu.

Dodržujte následující opatření, zejména u dětí
•   Pijte dostatečné množství tekutin.

•   Nečekejte, až budete mít žízeň. Žízeň je špatný ukazatel nedostatku tekutin.

•   Voda je sice dostatečnou tekutinou, sportovní nápoje (obsahující 4–8 % sacharidů 
a menší množství solí) však navíc poskytují:
–  energii ze sacharidů, která pomůže oddálit únavu a zvýšit výkonnost, zejména 

pak při dlouhotrvajících činnostech,
    – soli, které napomáhají k rehydrataci.

•   Ochucené sportovní nápoje mohou u dětí, díky své chuti, posílit konzumaci tekutin 
spíše než samotná voda.

•   Chlazené nápoje se vstřebávají lépe než nápoje teplé.

Co by mělo být vaší rutinou (pro děti)
•   Vyvarujte se toho, abyste začínali trénink dehydratovaní. 

Pijte dostatečné množství tekutin již několik hodin před samotným tréninkem.

•   Pokud jste dostatečně zavodněni, neměl by pro vás být problém odskočit si 
na záchod ještě před tréninkem.

•   Vypijte nejméně 500 ml (2–3 sklenice) půl až jednu hodinu před tréninkem.

•   Pijte nejméně 200 ml (1 sklenice) každých 10–15 minut během tréninku.

•   Během tréninku využijte každou příležitost k tomu, abyste se napili.

•   Po skončení tréninku pijte tak, abyste měli pocit, že jste dostatečně ,,zavodněni“.

Prevence úrazů 
a zranění při sportu
Přestože se zraněním při sportu zcela vyhnout nelze, je důležité, abychom učinili opatření, 
která budou rizika úrazů značně minimalizovat. Důrazem na realizaci následujících doporučení 
pomůžete předejít vážnějším úrazům a zachováte dětem radost z jejich hry.

•   Před zahájením zkontrolujte povrch hřiště: 
– odstraňte nežádoucí předměty a případný nepořádek, 
– měkkými materiály obalte či zakryjte nebezpečné předměty (stojící sportovní náčiní),
– odstraňte prach či vodu z hrací plochy.

•   Dejte správné technické pokyny.

•   Na děti neustále dohlížejte – předvídejte možné nebezpečné situace.

•   Na začátku lekce dbejte na důkladné rozcvičení, na konci lekce zařaďte 
uklidňující cvičení.

•   Při práci se skupinami se snažte hráče roztřídit podle jejich tělesných dispozic – podobné 
výšky a tělesných proporcí. Důkladné rozřazení pomáhá chránit zejména mladší děti.

Poúrazová péče
Bez ohledu na to, jak rozsáhlá a důkladná je prevence úrazů, přesto se jim občas nevyhneme. 

Při každém zranění je vaší povinností vědět, jak postupovat:
•   být připraven – lékárnička a led,

•   okamžitě reagovat:
– okamžitě přerušte hru,
– posuďte závažnost zranění,
– poskytněte první pomoc a ošetření,

•   při vážném zranění, které si vyžaduje převoz do nemocnice:
– zajistěte doprovod zraněného, 
– oznamte případ rodičům,

•   další postup:
–  následující den zatelefonujte rodičům a upřímně se zeptejte na zdravotní stav zraněného 

dítěte, popřejte mu brzké uzdravení s přáním co nejrychlejšího návratu na palubovku,
    –  o události sepište záznam: jméno a příjmení zraněného dítěte, datum, čas, typ zranění, 

přítomní svědci a přijatá opatření,

•   při krvácivých úrazech:
– oblečte si sterilní rukavice,
– zastavte krvácení,
– obvažte ránu,
–  po ošetření zranění důkladně odstraňte krev z povrchu hřiště 

a až potom pokračujte v dalších aktivitách. 
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Jak zvládnout náročné 
(soutěživé) dítě?   
Děti se občas mohou chovat neslučitelně s příjemným, k výuce vhodným prostředím.

Nežádoucí chování můžete minimalizovat:
•   adekvátním plánováním,

•   poskytnutím rozmanitosti,

•   dostatečnou motivací dítěte, 

•   udržením dítěte v neustálé aktivitě, 

•   oceněním jeho snahy a zlepšení,

•   entuziastickým přístupem k trénování, 

•   poskytováním jednoduchých, jasně srozumitelných instrukcí.
 

V některých případech ovšem stejně musíte přistoupit 
k umravnění nevhodně se chovajícího dítěte, a to tak, že:
•   mu připomenete zásady správného chování (klubová, školní pravidla),

•   přesunete ho do jiné skupiny,

•   vyloučíte ho z probíhající aktivity na určitou dobu,

•   informujete jeho učitele (rodiče).

Za žádných okolností byste děti neměli:
•   bít, 

•   šikanovat,

•   nepřiměřeně se jich dotýkat.
 
V případě, že dojde k jakémukoliv závažnému přestupku mravnostního charakteru, 
zaznamenejte veškeré podrobnosti o případu a okamžitě uvědomte rodiče, případně policii.

Kolik tekutin potřebujete?
Vaše požadavky na příjem tekutin můžete sami 
posoudit tím, že se zvážíte před a po tréninku
•   Ztráta 1 kg váhy = nedostatek 1 litru tekutin.

•   Ztráta 2 kg váhy = nedostatek 2 litrů tekutin.

•   Pokuste se zamezit těmto ztrátám tekutin tím, 
že budete dostatečně pít před, během i po tréninku.

•   Procesy pocení a ztráty tekutin pokračují i po skončení 
tréninku, proto se snažte nahradit až 1,5násobek 
naměřeného deficitu na konci tréninku.

Další doporučení, jak se vyhnout 
přehřátí organizmu 
•   Noste lehké, světlé oblečení.

•   Venku, na přímém slunci noste kšiltovku nebo klobouk.

•   Používejte krémy s dostatečným ochranným faktorem.

Příznaky přehřátí organizmu 
(úžeh, úpal)
Je důležité, abyste si byli vědomi následujících 
příznaků přehřátí a mohli tak rychle reagovat:
•   únava,

•   pocit na zvracení,

•   zvýšená teplota,

•   zmatek, dezorientace,

•   lehké bolesti hlavy.

Poskytnutí první pomoci
•   Položte postiženého na zem.

•   Povolte nebo odstraňte nadbytečný oděv. 

•   Pokud je postižený při vědomí, podejte mu chlazený nápoj. 

•   Na čelo, za krk, do podpaždí přiložte zabalené sáčky s ledem 
(obalit do ručníku nebo osušky, při přímé aplikaci na kůži hrozí popálení!).
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Kdo basket hraje, 
nezlobí!



Hry na zahřátí    
Hry na zahřátí slouží k tomu, aby se tělo i mysl dostaly do stavu optimální připravenosti k dané 
sportovní činnosti a tím se snížilo riziko možného zranění. Postupným zvyšováním tělesné 
teploty začíná hráčovo tělo pracovat více a více efektivně. 
Pro děti nastává ,,kouzelná chvilka“ – úvodní zahřívací část.

Optimální ,,provozní“ teplota hráčova těla je elementárním předpokladem pro jeho další 
zlepšování se v tréninku. Mělo by se jí dosáhnout při kombinaci 3–4 vybraných aktivit, které 
můžeme při každé lekci mírně obměňovat.

Pepa říká 
•   Cokoliv Pepa říká, musí skupina následně provést.

•   Např.: ,,Pepa říká – dotkni se podlahy.“

•   ,,Pepa říká – chytni se za hlavu.“

•   ,,Pepa říká – levá ruka chytne pravou botu.“

•   „Pepa říká – dvakrát tleskni.“ atd. 

Tygří ocas
•   Hraje se ve dvojicích.

•   Jeden z dvojice má vzadu za trenkami zastrčený kapesník (ručník aj.).

•   Druhý z dvojice ho honí a snaží se mu kapesník vzít.

•   V případě, že je úspěšný, stává se tygrem s ocasem on.

Hra na zmrzlíky
•   Vytyčte prostor pro hru.

•   Hráči se aktivně pohybují v tomto prostoru až do doby, kdy řeknete ,,Mráz“.

•   V tom momentě musí všichni okamžitě zastavit, jsou povoleny maximálně 2 kroky. 

Kočka a myš
•   Hráči utvoří kruh a chytí se za ruce.           

•   Vyberou se dva hráči – kočka a myš.

•   Kočka (B) začíná vně kruhu.

•   Myš začíná uvnitř kruhu.

•   Úkolem kočky je chytit myš.

•   Ostatní děti chrání myš tím, že nenechají 
kočku proklouznout pod svými pažemi.

Živý tunel
•   Rozdělte hráče do skupin, v každé skupině stojí v řadě za sebou.

•   Na pokyn „Vpřed!“ se všichni rozkročí a poslední v řadě se začne plížit tunelem 
(pod rozkročenýma nohama svých spoluhráčů) do čela skupiny.

•   Jakmile dosáhne konce, je v čele skupiny, všichni zvolají „Tunel!“ a další 
(v tu chvíli poslední) ze skupiny vyráží vpřed.

Náš program a zdravotně 
postižené děti
Náš program je širokospektrý a mohou se ho též účastnit i zdravotně postižené děti. 
Při jejich zařazení sice budete muset některé výukové strategie nebo pravidla částečně 
pozměnit a přizpůsobit danému stupni postižení, základní princip programu – žádná 
výchova šampionů, nýbrž radost a požitek ze hry – však zůstává zachován.

Při zapojování zdravotně postižených dětí 
do programu byste měli:
•   žádat a získat znalosti o schopnostech dětí,

•   vyzvat rodiče/pečovatele k účasti,

•   budovat důvěru dětí a jejich sebevědomí,

•   pozměnit některé aktivity, 

•   zapojit děti do všech aktivit. 

Užitečné rady
•   Při výkladu mluvte klidně a rozvážně, vyhýbejte se okázalým gestům, 

při kterých by u dětí hrozilo možné přemotivování.

•   Při popisu činnosti nepoužívejte výrazy s negací (místo neběhej říkejte choď, místo
neházej říkejte polož atd.). Pozitivní výrazy podnítí dětský zájem spíše než negativní. 

•   Při hře děti neustále pozorujte. Pomoc jim nabídněte pouze v případech, ve kterých 
si již samy nevědí rady.

•   Veďte děti správně výchovně. Učte je říkat „Děkuji“, „Prosím“, „Omlouvám se“,
 „Odpouštím ti“ atd.

•   Za každou povedenou akci děti pochvalte. 

•   Nedovolte, aby se kvůli druhému dítěti, cítilo dítě neschopné či osamělé. 

•   Nepotlačujte dětské nápady. 

•   Dejte dětem možnost volby. Střet vůle vaší a dětské k žádnému zisku nepovede.

•   Každou kreativní činnost nechte děti řešit jejich vlastní cestou. 

•   Snažte se vytvořit prostředí, ve kterém se budou všichni cítit dobře a šťastně. 
S dětmi se smějte, avšak nikdy se jim neposmívejte.

•   Sdílejte s nimi jejich zájmy, buďte citliví k jejich náladám.

•   Volte jednoduchá slova a krátká slovní spojení, děti nepřekřikujte. 
Mluvte pomalu, přirozeně a klidně.

•   Nabídněte jim dostatek příležitostí, aby se cítily být součástí jednoho týmu.

•   Nezapomínejte, že pracujete s dětmi – zábava by tedy měla být vždy na prvním místě.
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Strečink    
Důkladné zahřátí organizmu (warm up) před a jeho postupné vychladnutí (warm down) 
po tréninku je pro všechny sportovce velmi důležité. Zahřátí by mělo začínat snazším 
cvičením (např. klus, lifting, skipping) a mělo by předcházet strečinku. Samotný strečink 
by neměl trvat déle než 8–10 minut.

Vychladnutí je opačný proces zahřátí a je důležité, aby se při něm každý důkladně protáhl. 
Při strečinku na konci tréninku může jeden cvik trvat až 30 sekund.

Můžete použít následující cviky

Hry na zahřátí    
Liška má chuť na slepičky
•   Děti utvoří čtveřice.                    

•   Tři hráči (slepičky) stojí v řadě za sebou, každý hráč 
drží toho před sebou za pas.

•   Jeden hráč – liška – se snaží nejrůznějšími fintami 
(úskoky) do obou stran chytit (dotknout se) 
posledního hráče – slepičky, hráči před ním 
se mu v tom snaží zabránit. 

Lichý vypadává
•   Hráči se pohybují (chůze, lifting, skipping, 

poskoky, běh atd.) libovolně po hřišti. 

•   Na povel se musí chytit jakéhokoliv jiného hráče 
a nezůstat tím posledním – lichým – v poli.

Vlku, kolik je hodin?
•   Jeden hráč – vlk (A) stojí zády, cca 15 metrů od ostatních členů ze skupiny.

•   Všichni ostatní se driblingem přibližují k vlkovi a ptají se ho: „Vlku, kolik je hodin?“

•   Vlk odpovídá: ,,Jsou dvě hodiny“.

•   Poté hráči opět driblují k vlkovi se stejnou otázkou: „Vlku, kolik je hodin?“

•   Tak hra pokračuje do té doby, než vlk odpoví: ,,Je čas večeře!“

•   Vtom se vlk otáčí a honí ostatní.

•   Cílem hry je přiblížit se k vlkovi co nejblíže a nebýt chycen na cestě zpět. 
Cílem vlka je chytit co nejvíce hráčů při jejich cestě zpět na start.

 

Protažení paží   
Spojte ruce a tlačte směrem dozadu.    

Hýžďový sval   
Rotace těla, lehký tlak na koleno.   

Protažení ramene                                       
Ve stoje či v sedě, ruka jde směrem 
k páteři. Táhněte paži přes prsa, 
dokud nepocítíte v rameni tah. 
Rameno je uvolněné. 
    

Lýtko   
Koleno je propnuté, pata na zemi,   
špička směřuje ke stěně.
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Strečink

Zadní stehenní sval    
Začněte s mírně pokrčeným kolenem, 
jakmile tlak povolí, pomalu propínejte. 
Prsa směřují ke špičce nohy. 

Bok 

Přihrávání   
Účel
•   Pokročit s míčem na hřišti 

co možná nejrychleji.

•   Dosáhnout na hřišti lepší pozice.

•   Vylepšit střeleckou pozici.

Základy techniky 
•   Postoj:

– dobrá rovnováha,
– pokrčená kolena,
– hlava vzhůru,
– volný, pohodlný postoj,
– rovná záda,
– široký postoj.

Prsní sval     
(použijte dveře či tyč) 
    

Krk    
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Základní způsoby přihrávek

Přihrávka obouruč trčením
•   Mírně pokrčené dolní končetiny, chodidla na šíři ramen. 

•   Míč držte uvolněnými, roztaženými prsty, palce směřují
šikmo proti sobě.

•   Plynulý pohyb míče do výše prsou a odtud rychlým 
propnutím paží vpřed.

•   Po odehrání míče udělejte krok ke spoluhráči (příjemci).

•   Zápěstí a obě ruce se po odehrání míče vytáčejí ven.

Přihrávka obouruč nad hlavou
•   Stejný postoj jako u předchozího způsobu.

•   Míč v držení nad hlavou.

Přihrávka jednoruč trčením
•   Hráč stojí opačným bokem do směru přihrávky.

•   Při odhodu pravou rukou je levá noha vpředu a naopak.

Vrchní přihrávka jednoruč
•   Stejný postoj a držení míče jako u předchozího způsobu.

•   Z polohy u pasu přenesení míče nad rameno a za hlavu.

•   Švih paže s propnutím v lokti.
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Pravou, levou, 
obouručně,                     

přihráváme všichni 
cvičně!



Cvičení zaměřené 
na přihrávání
Jeden krok zpět 
•   Přihrávky ve dvojicích tam a zpět. 

•   Po každém kole úspěšných přihrávek (bez dopadu 
míče na zem) hráči ustoupí o jeden krok zpět.

•   Pokračujte do rozsahu svých schopností.

Přihraj, chyť a pivotuj 
•   ,,Pivotování“ – jedna noha je stojná (na místě), 

druhá pivotová (úkroky sem a tam).

•   Utvořte čtveřice.

•   Přihrajte spoluhráči.

•   Úkrok vlevo – chycení míče.

•   Úkrok vpravo – přihrávka.

•   Změňte směr přihrávky (změna pivotové nohy).

•   Používejte úkroky vpřed a vzad. 

Přihrávky s tenisovými míčky 
a následná honička
•   Přihrávky ve dvojicích tenisovými míčky.

•   Při hvizdu píšťalky hráč s míčkem utíká 
směrem ke své postranní čáře.

•    Druhý z dvojice se ho snaží chytit ještě 
před postranní čárou.

•    Modifikace: Upravte vzdálenosti 
mezi dvojicemi.

Na střídačku
•   Utvořte trojúhelník, kde hráč A je vrchol 

trojúhelníku, zbývající dva hráči (B a C) 
mají každý míč.

•   Hráči B a C alternativně přihrávají hráči 
stojícímu na vrcholu (A).

•   Zvyšujte intenzitu přihrávek do té doby, 
než hráč A již nestihne přihrát (upustí míč).

•   Vyměňte pozice A, B a C.

•   Modifikace: Hráč A přihraje hráči B a běží za něj.

•   Hráč B přihraje hráči C a běží za něj.

•   Hráč C přihraje hráči, který doplnil pozici na 
místě hráče A, a hra pokračuje dál.

Cvičení zaměřené 
na přihrávání
Na kapitána 
•   Jeden hráč (kapitán) stojí čelem ke skupině svých 

spoluhráčů, kteří stoji v řadě (jeden za druhým, 
všichni čelem ke kapitánovi).

•   Kapitán přihrává prvnímu v řadě, který po chycení 
a zpětné přihrávce kapitánovi provede sed. 

•   Takto se postupuje až k poslednímu v řadě.

•   Poslední hráč v řadě po chycení míče vybíhá 
a běží vystřídat hráče na pozici kapitána.

•   Bývalý kapitán jde na pozici prvního v řadě.

Živá obroučka
•   Utvořte dvojice.

•   Cílem je strefit se přihrávkou o zem do obroučky, 
kterou spojením svých paží vytvořil druhý hráč z dvojice.

Prase uprostřed
•   Utvořte trojice, jeden hráč z trojice je obránce.

•   Obránce se snaží zachytit přihrávku, která 
směřuje od přihrávajícího hráče k jeho spoluhráči.

•   Hráč s míčem (přihrávající) může použít různých 
fint, např. náznaků přihrávky.

•   Přihrávka lobem je zakázána.

24 25KROK ZA KROKEM BASKETBALEM KROK ZA KROKEM BASKETBALEM 



Dribling
Účel
•   Postoupit s míčem na útočnou polovinu v případech, kdy nelze přihrát.

•   Vylepšit si pozici pro přihrávku či pro střelbu.

Základy techniky
•   Postoj:

– dobrá rovnováha,
– pokrčená kolena,
– hlava vzhůru,
– volný, pohodlný postoj,
– trup mírně dopředu,
– široký postoj.

•   Výška driblingu – mírně nad kolena.

•   Prsty jsou rozevřené – maximální kontrola míče.

•   Jedna (driblující) ruka je na míči, druhou rukou si hráč míč chrání.

•   Míč stlačujte jemným pohybem dolů (do míče se neplácá).

•   Střídejte dribling pravou a levou rukou.

Cvičení zaměřené 
na dribling
Pepa říká
•   Každý hráč má míč.

•   Pepa říká: ,,Dribluj vlevo.“

•   Pepa říká: ,,Dribluj dozadu,“ atd.

•   Pepa říká: „Dribling na místě, dribling pouze pravou rukou.“

•   Pepa říká: ,,Oběma rukama si prohoď míč mezi 
nohama, chytni vzadu.“

•   Pepa říká: ,,Vyhoď míč do vzduchu a chytni ho 
těsně po odrazu od země,“ atd. 

Štafety I
•   Hráči jedné skupiny stojí ve dvou řadách naproti sobě.

•   První hráč dribluje na protější stranu.

•   Po předávce vybíhá druhý ze skupiny, předávající 
se řadí na konec své řady.

Rybář
•   Každý hráč má míč. 

•   Jeden hráč stojí na jedné koncové čáře 
(rybář), zbývající hráči (rybičky) stojí 
na protější koncové čáře.

•   Po zaznění pokynu se rybář rozbíhá 
směrem vpřed a snaží se dotykem ruky 
ulovit co nejvíce rybiček, jejichž cílem je 
proklouznout na protější koncovou čáru.

Štafety II
•   Štafetový běh, hráči musí oběhnout vyznačenou 

metu a vrátit se co nejrychleji na základnu/start.

Slalom
•   Umístěte čtyři kužely (či více), ve vzdálenosti 

cca 2 metry od sebe.

•   Utvořte skupiny. Dvě skupiny naproti sobě 
tvoří jeden tým. 

•   Hráči musí ,,prodriblovat“ mezi kužely na 
protější stranu, kde je předávka.
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Obrana
Účel
•   Dovoleným způsobem zamezit soupeři ve skórování (vstřelení koše).

•   Snažte se minimalizovat množství případů, kdy budete učit obranu nezávisle na ostatních 
dovednostech. Děti brání nerady, obrana se jim zdá nudná a nezajímavá. 

•   Obranu však můžete učit i nepřímo.

•   Udržujte postavení mezi útočníkem a košem.

•   Reagujte na každý útočníkův pohyb.

Základy techniky
•   Postoj:

– dobrá rovnováha,
– pokrčená kolena,
– hlava vzhůru,
– volný, pohodlný postoj,
– rovná záda,
– široký postoj.

•   Vyvíjejte neustálý tlak na hráče s míčem, 
,,narušujte“ klid hráče s míčem.

Cvičení zaměřené 
na dribling
Osmička
•   Širší stoj rozkročný, dribling na místě.

•   Hráč nízkým driblingem obkresluje ,,osmičku“ kolem svých nohou. 

•   Střídá pravou a levou ruku.

Zrcadlo 
•   Ve dvojicích, každý hráč má míč.

•   Jeden hráč je předvádějící – vodič (dribling, chůze, běh, výskok, 
běh vzad atd.), druhý hráč přesně kopíruje jeho činnost.

Honička na babu
•   Každý (včetně trenéra/učitele/rodiče) má míč a dribluje.

•   Vybraný hráč začíná honit (má babu), přitom neustále dribluje.

•   Jakmile se dotkne kterékoliv části těla druhého hráče, on se stává honičem (babou).

•   Modifikace: hrajte znovu, nyní však dribling pouze druhou (,,slabší“) rukou.

Stoj – klek – sed – leh a zpět
•   Stoj na místě, začněte driblovat.

•   Za stálého driblingu přejděte do kleku.

•   Z kleku přejděte do sedu bez přerušení driblingu.

•   Ze sedu přejděte do lehu bez přerušení driblingu.

•   Stejně postupujte zpět až do stoje. 

Knock-out 
•   Vymezte území.

•   Každý hráč má míč.

•   Hráč se snaží soupeři vypíchnout míč, zatímco sám dribluje.

•   Hráč je mimo hru, pokud přestane driblovat, ztratí míč 
nebo se dostane mimo vymezený prostor.

•   Při nižším počtu hráčů zmenšete prostor pro hru.

•   Poslední dva hráči hrají ve středovém kruhu.

•   Vítězem je poslední v kruhu.
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•   Pohyb:
– krátké kroky,
– udržovat široký postoj,
– vyvarovat se křížení nohou.

•   Jedna ruka je nahoře, druhá dole 
(,,pod míčem“), nesnažte se míč 
vypichovat.

•   Spodní ruka sleduje pohyb míče.

•   Horní ruka brání v přihrávce.
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 Zadek níž dej, 
nekřiž nohy, obrana

 je tvoje hobby!



Doskakování
Účel 
•   Přispět k celkovému úspěchu družstva jak útočným, tak obranným doskokem.

•   Zamezit soupeři v jeho další útočné činnosti.

Základy techniky 
•   Postoj:

– dobrá rovnováha,
– pokrčená kolena,
– hlava vzhůru,
– volný, pohodlný postoj,
– rovná záda,
– široký postoj.

•   Box out – odblokování: paže vzhůru, široký postoj (,,být jako medvěd“ – velký a široký).

•   Mějte na mysli, že každá střela může jít vedle.

•   Předvídejte: sledujte odražený míč a buďte připraveni míč získat/doskočit. 

•   Jděte míči naproti – vyskočte přímo směrem proti němu.

•   Po doskoku si míč chraňte: stáhněte si ho pod bradu.

Cvičení zaměřené 
na obranu
Stínování 
•   Hraje se ve dvojicích, jeden je útočník, druhý obránce.

•   Útočník se snaží uniknout svému obránci.

•   Všichni hráči musí zůstat v předem vymezeném prostoru.

•   V momentě zapískání by měla být vzdálenost mezi 
útočníkem a obráncem na dosah obráncovy paže.

3 na 2 
•   Hrají tři útočníci a dva obránci.

•   Snahou útočících hráčů je dostat míč do obroučky, 
obránci se jim v tom snaží zabránit.

•   Hra přejímá mnoho z pravidel basketbalu.

Ubraň kužel
•   Týmy jsou složené z hráčů podobné výšky.

•   Jeden tým jsou útočníci, druhý tým jsou obránci.

•   Snahou útočníků je postupovat k cíli (kuželu), 
obránci se jim v tom snaží zabránit.

•   Útočník může udělat s míčem maximálně 4 kroky, 
pak musí přihrát spoluhráči.

•   Jakmile se hráč s míčem dotkne kužele, hra končí.

•   Útočníci si vymění úlohy s obránci, když obránci 
získají míč, nebo po uplynutí stanoveného času.

Na stojáka 
•   Vymezte hrací prostor – měl by mít obdélníkový tvar.

•   Hrají dvě družstva, hráči si přihrávají míč mezi sebou.

•   Úkolem je dotknout se protihráče, který má v držení míč.

•   Hráč s míčem nesmí běhat.

•   Jestliže útočníkům spadne míč na zem, míč získávají obránci.

•   Jak se hráči ve hře zdokonalují, mohou se i pokusit o zachycení míče. 
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Cvičení zaměřené 
na doskakování
Nahazování na desku
•   Hráči se rozdělí do dvou zástupů, čelem ke koši, první v zástupu má míč.

•   Na pokyn učitele hráč nahazuje míč na desku, po odhodu ihned odbíhá a řadí se na poslední 
místo v zástupu. 

•   Druhý hráč míč chytá, nahazuje míč na desku a opět se řadí na konec zástupu.

•   Míč nesmí spadnout na zem. 

•   Družstva mezi sebou soutěží – vítěz je ten, kdo dosáhne většího počtu bodů/doskočených 
míčů v daném časovém limitu nebo dříve předem stanoveného počtu bodů.

•   Modifikace: Utvořte jednu řadu. Trenér si stoupne asi 2 metry za posledního hráče, každý 
hráč musí před zařazením na konec své řady ještě oběhnout trenéra. 
Trenér pomalu ustupuje (mění pozici).

Na čističe
•   Hra 2 na 2, trenér stojí v prostoru s míčem.

•   Hra začíná střelou trenéra na koš (záměrně volí nepřesnou střelu).

•   Hráči v útoku se snaží doskočit a dát koš.

•   Hráči v obraně se snaží odblokovat útočníky a míč doskočit.

•   Pokud útočníci dají koš či obránci doskočí míč, hra končí. 

•   Dejte útočníkům alespoň 4 možnosti.

Cvičení zaměřené 
na doskakování
Chytání míče ve výskoku
•   Utvořte dvě skupiny, hráči stojí čelem proti sobě.

•   Jeden hráč nahazuje, druhý ve výskoku míč chytá.

•   Hráči se v činnosti pravidelně střídají.

Výskok, doskok
•   Každý hráč si najde svůj prostor.

•   Učitel udává nejrůznější pokyny k výskoku a doskoku.

•   Příklad: ,,Výskok z obou nohou nejvýš jak můžeš, oči nech zavřené.“

•   ,,Výskok z pravé nohy, doskok na levou“ (a opačně).

•   ,,Tři výskoky a doskoky, střídavě z pravé a levé nohy“ atd. 

Doskoky – nahazování o zeď
•   Utvořte dvojice.

•   Jeden hráč nahazuje míč o zeď, druhý hráč musí vyskočit a ve vzduchu míč zachytit.

•   Přesvědčte se, že se hráči v činnosti (nahazování a chytání) pravidelně střídají.

Štafety 
•   Utvořte skupiny o 4–6 hráčích. Hráči stojí v řadě za sebou.

•   První hráč má míč, přihrává přes hlavu hráči stojícímu za ním.

•   Opakuje se až na konec řady – k poslednímu hráči.

•   Poslední hráč po chycení míče utíká s míčem dopředu a zaujímá čelní pozici. 
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Střelba
Účel
•   Účelem hry v basketbale je vstřelit více košů než soupeř.

•   Střelba je v basketbalu jednou z vůbec nejdůležitějších dovedností 
a každý hráč by ji měl dokonale ovládat.

•   Dětská vidina skórování činí hru ještě zábavnější.

Základy techniky:
•   Postoj:

– dobrá rovnováha,
– pokrčená kolena,
– hlava vzhůru,
– volný, pohodlný postoj,
– rovná záda,
– široký postoj.

•   Oči sledují cíl a špičky nohou směřují ke koši.

•   Poloha loktů: 
– pod míčem, 
– směřují k obroučce,
– uvolněné.

•   Střelecký úchop:
– míč volně na dlani,
– prsty roztažené, volně kopírují obrys míče.

•   Dokončení pohybu:
– propnutí lokte a sklopení zápěstí. 

Cvičení zaměřené 
na střelbu
Nácvik střelby jednou rukou
•   Individuální aktivita.  

•   Jako cíl lze použít jakoukoliv obruč, krabici, popelnici aj. 

,,21“
•   Vytvořte 2 družstva, zvolte střeleckou pozici.

•   Úspěšná střela z vyznačeného místa = 2 body.

•    Každou střelu (ať již je koš, či není) lze doskočit, 
míč však musí být střílejícím hráčem zachycen 
dřív, než se dotkne země. Za proměněnou střelu 
po doskočeném míči je ještě 1 bod. 
Maximální zisk hráče = 3 body za pokus.

•   Cílem hry je dosáhnout 21 bodů co nejmenším počtem pokusů.

První má 7
•   Rozdělte hráče do družstev o minimálně čtyřech hráčích.

•   Družstva se rozestaví do řady na trojkové čáře (nebo na místech cca 6 metrů od koše).

•   Na povel první hráč z každého družstva dribluje směrem ke koši, 
doskakuje na obě nohy a střílí.

•   Každý hráč má k dispozici pouze jednu střelu.

•   Střílející hráč si míč doskakuje a dribluje zpět do svého zástupu. 

•   Vítězí družstvo, které získá nejdřív 7 bodů (košů).

Býčí oko
•   Pracujte v malých skupinách.

•   Jeden hráč stojí 3 metry od mety (obruč atd.), která je jeho cílem. 

•   Každý má 6 pokusů.

•   Cílem je dosažení maximálního možného počtu bodů.

Jeden krok zpět 
•   Hraje se ve skupinách, první hráč stojí 1 metr od mety 

(obruč atd.), která je jeho cílem. 

•   Úkolem je trefit se tenisovým míčkem (jiným vhodným 
menším předmětem) do obruče.

•   Po každé úspěšné střele hráč ustoupí o krok zpět.

•   Hra končí, když hráč svou střelou mine cíl (mimo obruč).

•   Modifikace: hod opačnou (,,slabší“) rukou.

Šestky 
•   Hráč střílí z hranice trestného hodu (šestka) do té doby, než mine.
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Propojení činností
Záměrem popsaných činností je snaha o maximální zapojení jedince do vybraných aktivit. 
Vyhněte se tedy jakémukoliv případu eliminace některých hráčů.

Zastřelovaná 
•   Hraje se ve dvojicích.

•   Jeden hráč (A) střílí jednou rukou na cíl.

•   Druhý, bránící hráč (B) se mu v tom snaží zabránit.

Dvojičky 
•   Utvořte čtveřice (2 + 2).

•   Dva hráči (útočníci) a dva hráči (obránci).

•   Hráči se volně pohybují v předem vymezeném prostoru.

•   Útočníci si přihrávají míč, obránci se snaží míč získat.

•   Jakmile se míč dotkne země nebo míč zachytí obránci, 
dochází ke změně v jeho držení – z obránců 
se stávají útočníci a naopak.

Pokladnička 
•   Utvořte dvě družstva o 3–5 hráčích.

•   Jeden tým (útočníci) se pohybují (dribling, přihrávka) 
s míčem směrem jejich cíli.

•   Druhý tým (obránci) se jim v tom snaží zabránit.

•   Cílem je vymezený prostor (kruh, obruč, víko krabice) 
a spoluhráč s míčem stojící na něm.

•   Bod je uznán, pokud hráč stojící na cíli zachytí míč
a drží ho v rukou.

Pět životů
•   Hrají tři hráči proti třem ve vymezeném prostoru 

– uvnitř trojkového území.

•   Útočníci mají k dispozici 5 životů.

•   Každý míč získaný obránci znamená ztrátu jednoho 
života pro útočníky.

•   Každý vstřelený koš znamená pro útočníky naopak 
jeden život navíc.
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Propojení činností
Polož „5” (pětku)
•   Vytvořte dva týmy o stejném počtu hráčů.

•   Útočící družstvo se snaží driblingem či přihrávkami 
dosáhnout cílové mety (určená čára, prostor).

•   Hráč s míčem může udělat maximálně 3 kroky, poté musí přihrát spoluhráči.

•   Hráči mohou stát v off-side postavení.

•   Bránící družstvo se stává útočícím, pokud útočníci skórují 
(dosáhnou stanovené mety – položí ,,5“) nebo míč ztratí.

Na lupiče
•   Hraje se na polovině basketbalového hřiště.

•   Za každou postranní čáru umístěte stejný počet míčů.

•   Hráči se snaží vyhnout soupeři, ukořistit míč položený 
za postranní čárou a dostat ho na své území 
(za pomoci driblingu nebo přihrávky).

•   Při své činnosti nesmí být útočník obráncem zachycen 
(počítá se pouhý dotyk).

•   Dotyk hráče znamená, že hráč je vrácen na svou 
polovinu hřiště.

Hoď a běž 
•   Hrají dvě družstva (5 na 5).

•   Útočníci si musí nejméně pětkrát přihrát, než smějí vystřelit na koš.

•   Dvojtakt je povolen (pokud není hráč nikterak bráněn).

•   Při dosažení pěti přihrávek může družstvo dál v přihrávkách pokračovat, 
dokud si nevytvoří optimální střeleckou pozici.

Lajny
•   Každý hráč si vybere jakoukoliv čáru na hřišti a postaví se na ni.

•   Hráči se rozmístí po celém hřišti.

•   Tři hráči mají míč a začínají honit ostatní (mají ,,babu“) – pohybují se pouze po čárách!

•   Když někoho dohoní, míč mu předají a ,,babu“ má nyní on.

Vychladnutí 
Na závěr každé lekce by měla přijít zhruba pětiminutová uklidňovací fáze, kdy dojde 
postupným snižováním intenzity cvičení k návratu všech tělesných funkcí do normálu. 
Můžete zahrnout i strečink. Navíc začleněním několika zahřívacích a uklidňovacích 
cvičení na konec tréninkové jednotky učiníte závěr lekce ještě zábavnějším.
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Jak učinit hodinu ještě 
zábavnější?
Na konci manuálu naleznete jednoduché ukázkové lekce.

Ukázkové hodiny
 
Tato kapitola funguje jako trenérská příručka. Podrobnosti o tom, jak organizovat 
a vést hry a herní cvičení, naleznete v kapitolách předchozích.

Při plánování tréninku

•   Postupujte od jednodušších cvičení k těm složitějším, a to s narůstající sebejistotou dítěte.

•   Zařazujte navrhovaná cvičení pro rozvoj herních dovedností.

•   Maximalizujte zapojení jedince do hry, minimalizujte jeho vyřazení.

•   Zachovejte pestrost, rozmanitost cvičení.

•   Zapojujte všechny hráče.

•   Vyhýbejte se dlouhým výkladům, nejvíce času věnujte vlastní činnosti.

•   Umožněte dětem, aby se rozvíjely svým vlastním tempem.

•   Poskytněte jim maximální zábavu.

Garance zábavy

Všechny děti mají právo:

•   účastnit se setkání, která jsou úměrná jejich věku a schopnostem,

•   mít kvalifikovaného trenéra/učitele/vedoucího,

•   hrát si jako děti, nikoliv jako dospělí,

•   podílet se na vedení a rozhodování,

•   účastnit se setkání v bezpečném, příjemném a zdraví prospěšném prostředí,

•   na dobře připravené lekce,

•   na stejnou příležitost dosáhnout úspěchu,

•   na důstojné zacházení,

•   na zábavu.
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Jak porozumět 
basketbalovým pravidlům?
Jak se učit a rychle porozumět pravidlům basketbalu? 
Rady pro začátečníky

Úplně nejlepší cesta, jak se naučit pravidlům hry, je utkání v roli rozhodčího sám řídit. 
V rámci tohoto programu poskytněte mladým hráčům příležitosti ke zdokonalování 
jejich znalostí pravidel i samotné hry. 

Zkušenější rozhodčí – můj učitel
Mladým, začínajícím hráčům doporučujeme při hře běhat se starším, zkušenějším rozhodčím. 
Rozhodčí-učitel vysvětluje svému ,,žákovi“ svá rozhodnutí učiněná během hry.

Videozáznamy utkání
Hráčům pusťte videonahrávky basketbalových utkání s vysvětlujícím komentářem 
o spáchaných přestupcích, faulech a ostatních učiněných rozhodnutích.

Základní rozhodcovský kurz
Pokud je ve vašem klubu možnost projít základním rozhodcovským kurzem, 
svým hráčům ho doporučte.
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Pravidla je dobré 
znát, potom můžu 

snáze hrát...
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Basketbalový kvíz
 1. Kolik hráčů jednoho družstva smí být na hřišti během utkání?

 2. Kdy může dojít ke střídání hráčů?

 3. Kolik hráčů se účastní rozskoku?

 4. Kolik rozhodčích řídí utkání?

 5. Co si představíme pod pojmem dribling v basketbalu?

 6. Vyjmenujte tři možnosti skórování. 

 7. Jaká je bodová hodnota trestného hodu?

 8. Jsou postranní a koncové čáry součástí hry? Může na ně hráč s míčem šlápnout?

 9. Změna pivotové nohy je, či není porušením pravidel?

10. Může hráč driblovat oběma rukama současně?

11. Pokud se hráč s míčem jednou zastaví, může znovu pokračovat ve hře?

12. Může se hráč během utkání vyfaulovat?

13. Vyjmenujte pět druhů faulů. 

14. Jak rozhodčí přeruší hru během basketbalového utkání?

15. Jak dlouho trvá basketbalové utkání?

47

Jak se stát 
dobrým sportovcem?
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Urči si priority 
– hraješ pro 

zábavu, nebo 
pro vítězství?

Je důležité, aby se 
z tebe stal správný 
sportovec, a tak se 
bav a užívej si hru. 

Chovej se 
přátelsky 

k ostatním 
hráčům.

Užij si 
hru.

Přemýšlej, 
než něco 
uděláš.

Respektuj 
rozhodnutí 
rozhodčích.

Hraj 
férově.

Dodržuj 
pravidla.

Přijmi 
výsledek 
utkání.
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Úprava pravidel
Pravidla by měla být upravena tak, aby:
•   odpovídala hráčským schopnostem,

•   byla pro hráče výzvou,

•   zdůraznila konkrétní činnosti,

•   zajistila rozmanitost,

•   podporovala dětské myšlení.

Upravená pravidla by měla vždy:
•   podpořit plynulost hry (minimalizovat její přerušení),

•   podpořit zapojení všech hráčů,

•   vést k týmové hře (zamezit, aby jeden hráč ovládl hru),

•   zvýšit potěšení ze hry.

Velikost míče a výška koše

48

 věk 6–9 let 10–11 let 12–14 let

 velikost míče velikost 5 velikost 5 velikost 5  
    (pro starší 14 let může
    být již velikost 6 či 7)

 výška koše 260 cm 260 cm 305 cm
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S našimi upravenými 
pravidly může hrát 

opravdu každý.
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Úprava pravidel 
pro obrannou činnost
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Úprava porušení pravidel 
pro naše hráče
 porušení pravidla 6–9 let 10–11 let 12–14 let

 dvojitý dribling povolte, aby hráč  povolte, aby hráč pískejte
  s míčem mohl 1x  s míčem mohl 1x
  přerušit a znovu  přerušit a znovu
  zahájit dribling;  zahájit dribling;
  s postupným  s postupným
  zlepšováním se  zlepšováním se
  hráčů toto pravidlo  hráčů toto pravidlo
  omezte omezte
 
 návrat hry zpět  nepískejte nepískejte pískejte
 přes půlicí čáru

 kroky povolte 1 krok navíc  povolte 1 krok navíc pískejte
  při zahájení a zastavení  při zahájení a zastavení
  driblingu; postupně  driblingu; postupně
  omezujte omezujte

 vyhození míče  nepískejte dejte napomenutí, pískejte
 z autu (5 sekund)  přerušte po 
   nepřiměřené době

 porušení 3 sekund nepískejte dejte napomenutí,  pískejte
   přerušte po 
   nepřiměřené době

 přechod na  nepískejte dejte napomenutí, pískejte
 útočnou polovinu   přerušte po
 hřiště (8 sekund)  nepřiměřené době

 rozskok alternativní držení  alternativní držení alternativní držení
  míče (použijte  míče (použijte míče (použijte
  směrové šipky) směrové šipky) směrové šipky)

 osobní chyby  může být dodržo-  může být dodržo- platí běžné používání
 (fauly) váno, avšak nikdo  váno, avšak nikdo pravidel
  nesmí být vyfaulován  nesmí být vyfaulován

 týmové fauly nepočítejte nepočítejte platí běžné používání
    pravidel

 obránce může 6–9 let  10–11 let 12–14 let           

 hrát osobní obranu ano ano ano 

 hrát zónovou obranu ne ne ne  

 obrat hráče  ne ano ano
 s míčem o míč

  6–9 let 10–11 let 12–14 let

 každý hráč střílí  ano ano ano
 v polovině utkání 
 jeden trestný hod, 
 který se započítává 
 do celkového skóre

 počet oddechových  žádný žádný platí běžné
 časů (time-out)   používání pravidel

 střídání kdykoliv během hry  kdykoliv během hry platí běžné
  (,,hokejové“ střídání)  (,,hokejové“ střídání) používání pravidel

 angažovanost  povolen vstup na povolen vstup na platí běžné
 trenéra hřiště během utkání hřiště během utkání používání pravidel

Veškeré výše uvedené úpravy pravidel slouží jako návod, příručka. Mohou však existovat i jiné, 
lepší úpravy, které ještě více usnadní vašim mladým hráčům učení, rozvoj vlastních dovedností, 
porozumění hře, pochopení taktiky i vlastní prožitek z basketbalu. 

Obecná úprava pravidel
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Obecná pravidla basketbalu
7. Začátek utkání 
Začátek utkání začíná rozskokem uvnitř středového kruhu. Cílem je odrazit míč ke svému 
spoluhráči. Při rozskoku nesmí být míč hráči, kteří se rozskoku účastní, zachycen.

8. Hraniční čáry
Koncové a postranní čáry. Hráč musí stát uvnitř území, mimo hraniční čáry. 
V případě, že stojí na nebo za hraniční čárou, je v autu.

9. Přestupky
Kroky – hráč s míčem udělá 3 a více kroků, aniž by míč odrazil o zem.

Dvojitý (přerušovaný) dribling – hráč s míčem dribling přeruší a poté ho znovu zahájí. 
Též dribling oběma rukama.

Přenášení míče – za každé situace je míč pod hráčovou driblující rukou. 
Nesmí dojít k rotaci/přetáčení dlaně s míčem – míč na ruce.

52

Obecná pravidla basketbalu
1. Počet hráčů
Na hřišti může být maximálně 5 hráčů jednoho družstva.

2. Pozice hráčů na hřišti

3. Hodnocení
Pokud hráč vystřelí za tříbodovou hranicí          = 3 body (neplatí u minibasketbalu, zde 2 body).
Pokud hráč vystřelí uvnitř tříbodové hranice     = 2 body.
Trestný hod                                                               = 1 bod.

4. Hrací doba
Hrací doba v basketbalu je 4 x 10 minut čistého času. U minibasketbalu je hrací doba 
4 x 8 minut čistého času. Po dvou čtvrtinách vždy následuje přestávka (poločas). 

5. Herní úbor
Trička a trenky stejné barvy (pro jedno družstvo), čísla na dresu v předu a na zádech.

6. Povolená obrana
V minibasketbale je povolena pouze osobní obrana – každý hráč brání jednoho protihráče.
Bránící hráč obvykle stojí mezi košem a svým útočícím hráčem.
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Obecná pravidla basketbalu
10. Fauly
Útočný faul – útočící hráč narazí do nehybného obránce.

Obranný faul – obránce fauluje útočícího hráče, hra se přeruší. Obránce nesmí soupeře 
blokovat, strkat, udeřit, držet či užít jakékoliv nepřiměřené síly.

Oboustranný faul – v jeden moment se dopustí faulu jak obránce, tak útočník.
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Proč jsou rodiče mladého 
basketbalisty tak důležití?
Správný rodič: 
•   podporuje své děti,

•   stanoví normy a standardy,

•   podporuje dobrý program,

•   je zdrojem pomoci, řízení a podpory,

•   slovně propaguje,

•   vytváří pozitivní rodinné prostředí,

•   poskytuje neustálou podporu pro náš sport.

Každý správný rodič by měl: 
•   podporovat snahu a úsilí všech účastníků,

•   podporovat snahu a úsilí všech trenérů, kteří se snaží 
o vytvoření zábavně vzdělávacího prostředí pro naše děti,

•   projevovat svůj zájem při dětském snažení o úspěch a zlepšení,

•   podporovat trenérské rady a instrukce,

•   naslouchat svým dětem, co říkají,

•   chovat se podle zásad slušného chování,

•   zacházet se všemi účastníky s dostatečným respektem,

•   umět se pohybovat v rovinách zábavy a vítězství,

•   užívat si všech zážitků.

Správný rodič by naopak neměl: 
•   být ctižádostivý, 

•   být netrpělivý, 

•   hnát se za výsledkem (vítězství není všechno), 

•   srovnávat své dítě s ostatními,

•   dětem nadávat,

•   podporovat násilí a agresivitu. 
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Každý rodič 
bude rád, přijde-li se 

podívat. 

Sportu není 
nikdy dost, basket 
hrajem pro radost!



Každý správný rodič 
podporuje zábavu a učení
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Možnosti zapojení 
rodičů do basketbalu

není vůbec  poměrně středně velmi extrémně
důležité důležité důležité důležité důležité

Vítězství
Vítězství
V souladu s naší filozofií doporučujeme rodičům, aby jednali stejným, a to zábavně
výchovným způsobem.
Pro děti mladšího školního věku je velmi důležité, aby byly obklopeny kolektivem 
přátel, aby se učily aktivním zapojením do činnosti, užily si přiměřeného riskování 
a prostřednictvím podpory se nadále zlepšovaly. 

Rodičovský kodex chování 
1. Nezapomínejte, že většina dětí hraje basketbal hlavně pro radost.
2.  Přijměte rozhodnutí rozhodčích jako spravedlivá a učiněná podle 

jejich nejlepších schopností.
3. Vždy svému dítěti poskytněte pozitivní podporu.
4. Odsuďte násilí, a to v jakékoliv formě. 
5. Zachovávejte respekt vůči soupeřům, funkcionářům i rozhodčím.
6.  Podporujte své dítě, aby dodržovalo pravidla hry a přijalo veškerá 

rozhodnutí, která učiní funkcionáři či rozhodčí.
7.  Snažte se chovat slušně, vyvarujte se vulgarizmů. Hráče, trenéry, 

rozhodčí ani funkcionáře neurážejte.

NÁŠ RODIČ

ORGANIZAČNÍ
PRACOVNÍK

POMOCNÝ 
ASISTENT

DRUŽSTVA

NA ZÁKLADĚ
CHARAKTERU 

RODIČE

ASISTENT
TRENÉRA

OBLASTNÍ
KOORDINÁTOR

ZISK
TRENÉRSKÉ

LICENCE

KRAJSKÝ
KOORDINÁTOR

TRENÉR
DRUŽSTVA

ROZHODČÍ 
BEZ LICENCE

POMOCNÝ
ROZHODČÍ

ROZHODČÍ
S LICENCÍ
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pozitivní 
prostředí

neustálá 
podpora

zdroj 
pomoci

respekt 
k ostatním

hra 
pro radost



58 59

Co je míněno náhradním 
programem?
Pro snadnější zodpovězení níže položených otázek použijte webové stránky České 
basketbalové federace (www.cbf.cz – sekce Reprezentace), kde se můžete dozvědět 
více jak o našich národních družstvech mužů a žen, tak si i vyhledat statistiky 
jednotlivých basketbalových utkání.

Otázky k našim reprezentačním družstvům:
 1. Kde se konalo Mistrovství světa 2010 v basketbalu žen?
 2. Na jakém místě se tehdy umístilo družstvo žen České republiky?
 3. Kdo byl trenérem české reprezentace žen na MS 2010?
 4. Kolik měřila nejvyšší hráčka českého družstva a jak se jmenovala?
 5. Kolik hráček klubu ZVVZ USK Praha startovalo na tomto MS?
 6. Jak se jmenuje trenér reprezentačního družstva mužů?
 7. Za jaký klub hraje Luboš Bartoň?
 8. V jakých městech se konalo ME 2011 v basketbalu juniorů do 16 let?
 9. Proti jakému družstvu nastoupili naši hráči do 16 let ve finále ME 2011 (7. 8. 2011)?
10. Kolikáté místo obsadili naši reprezentanti na prvním MS 2011 ve hře 3 na 3?

Test tvých basketbalových znalostí
Zde je popsáno několik basketbalových situací. 
Dokážeš ke každé situaci přiřadit správný výraz?

 1. Pokud se hráč po hřišti pohybuje s míčem, aniž by dribloval...
 2. Pokud hráč dribling zastaví a poté začne znovu driblovat... 
 3. Rozhodčí ve středovém kruhu vyhodí míč vzhůru mezi dva soupeře... 
 4. Hráč se otáčí s míčem, jedna noha je neustále na podlaze... 
 5. Odrážení míče o zem při běhu vpřed…
 6. Když hráč strčí do soupeře... 
 7. Pokud se míč odrazí zpět od obroučky či desky... 
 8. Pokud je dosažen koš, hráč, který je u míče jako první, musí... 
 9. Osoba na hřišti, která je zodpovědná za to, že hráči hrají podle pravidel... 
10. Zastavování protivníka při pokusu dát koš…
11. Nejvyšší hráč družstva obvykle hraje na pozici... 
12. Jiný název pro basketbal... 
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Co znamenají tyto anglické 
basketbalové pojmy?

Co znamenají tyto anglické 
basketbalové pojmy?
Glosář basketbalových termínů 

alternating possession
(alternativní držení míče)

backdoor

bank shot
baseball pass
basket (koš)

bounce pass
box out
centre/pivot

center circle

chest pass

coach 

court

dead ball
defence
defensive stance

directional arrow

dribbling

base line

fake
field goal
forward
foul

free throw

free throw line

guard

inbound pass

jump ball

lay up
team manager
mid court line
offence
officials
out of bounds

overhead pass
pass

personal foul

pivot

man to man defence
point guard

possession

rebound
referee

shoot
sideline
stride stop
substitution

situace, kdy obě družstva mají míč v držení zároveň; 
směrová šipka u stolku časoměřičů následně ukazuje 
směr hry (které družstvo má míč)
seběhnutí hráče bez míče za záda obránce s následným 
příjmem přihrávky
střela o desku
přihrávka jednou rukou na větší vzdálenost
cíl v basketbale; koš se skládá z obroučky a síťky; obroučka 
je připevněna k basketbalové desce a je ve výšce 2,60 m 
(pro minibasketbal) nebo 3,05 m nad zemí
přihrávka o zem
odstavení protihráče; zamezení soupeři doskočit míč
hráč obvykle vyššího vzrůstu, který hraje v blízkosti koše; 
na začátku hry obvykle zaujímá místo na rozskoku
kruh uprostřed basketbalového hřiště; místo, kde začíná 
basketbalové utkání rozskokem
přihrávka oběma rukama směřující od prsou přihrávajícího 
přímo k příjemci
trenér, lídr týmu – učí své hráče basketbalu, dává jim 
pomocné rady, během utkání stojí za postranní čárou
hřiště pro basketbal – obvyklé rozměry hřiště jsou 28 m 
na délku a 15 m na šířku
jakékoliv přerušení hry hvizdem rozhodčího
obrana; pokud má míč soupeř, tvoje družstvo hraje obranu
obranný postoj; postoj, jaký byste měli zaujmout, když jste 
v obraně; dobrý balanc, hlava je vzhůru, rovná záda, široký postoj
směrová šipka ukazuje, které družstvo má míč v případě pravidla 
alternativního držení míče
odrážení míče jednou rukou o zem – můžete použít levou 
i pravou ruku, ale ne obě současně; pokud dribling jednou 
zastavíte a míč chytíte, pak již musíte přihrát či vystřelit
zadní koncová čára (2), každá ohraničuje konec 
basketbalového hřiště
finta, naznačení
všechny koše z pole, kromě trestného hodu
pozice hráče na hřišti, většinou jsou dva na hřišti
faul, osobní chyba hráče

trestný hod – po faulu soupeře se hází jeden či více trestných 
hodů z čáry trestného hodu
čára trestného hodu, je vzdálená 5,8 m od zadní koncové čáry;
u minibasketbalu se posouvá do vzdálenosti 5,2 m
pozice hráče na hřišti – jde většinou o hráče menšího vzrůstu 
s dobrou střelou i technikou driblingu
pokud je koš nebo faul pod košem, míč musí být vyhozen 
z místa za koncovou čarou zpět do hřiště
hra začíná rozskokem; rozskoku se účastní nejvyšší hráč nebo 
hráč s největším výskokem; rozhodčí vyhazuje míč mezi dva 
hráče a ti se jej ve výskoku snaží přihrát svým spoluhráčům
dvojtakt – zakončení jednou rukou z běhu
osoba zodpovědná za chod a řízení klubu
středová čára – čára dělící hřiště na 2 poloviny
družstvo, které má míč, je v útoku
rozhodčí, časoměřiči, obsluha statistik atd.
kdykoliv se hráč ocitne za postranní či koncovou čárou, 
je mimo hřiště
přihrávka přes hlavu
přihrávka – jeden hráč hodí míč druhému; přihrávka je 
nejrychlejší cesta v pohybu míče
osobní chyba hráče – každý hráč, který drží, strká či uhodí 
protihráče, spáchá osobní chybu (faul); pokud je odpískán faul, 
míč má tým, který byl faulován
pivotování – hráč má jednu nohu na zemi a druhou se odráží 
do různých směrů; noha, kolem které se otáčí (stojná) 
se nazývá pivotová
osobní obrana – každý hráč brání svého určeného útočníka 
pozice hráče na hřišti – zpravidla jde o nejmenšího hráče týmu, 
s dobrou organizací hry
držení míče – družstvo má míč v držení, pokud kterýkoli z hráčů 
týmu má míč ve svých rukou 
doskok – míč trefí obroučku nebo desku koše a neskončí v koši
rozhodčí – osoba, která dohlíží na dodržování pravidel hry 
během utkání
střela – hod míčem s cílem vstřelit koš
postranní čára – na každé straně hřiště je jedna postranní čára
zastavení s míčem dopadem nohou raz dva
střídání – výměna hráče z lavičky za hráče ze hřiště

KROK ZA KROKEM BASKETBALEM KROK ZA KROKEM BASKETBALEM 
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Co znamenají tyto anglické 
basketbalové pojmy?
3 second rule

travelling

triple treat position

throw in
turnover
violation
zone defence

pravidlo 3 sekund – hráč družstva, které má míč a útočí na koš, 
nesmí být déle než 3 sekundy ve vymezeném území (území 
trestného hodu) 
pohyb hráče s míčem (chůze nebo běh), aniž by s ním dribloval 
o zem – jde o přestupek
postoj, který umožňuje hráči vystřelit na koš, přihrát nebo 
najet směrem ke koši
způsob, jakým je míč vrácen zpět do hry
každá chyba, po které připadne míč soupeři
porušení pravidel
způsob obrany – hráč nebrání protihráče, ale určené území
(v minibasketbalu zakázaný)

Návod na sestavení 
tréninkové hodiny
Všechny jednotlivé lekce by měly být pro děti tvořeny tak, aby:
•   poskytly co nejvíce zábavy, 

•   docházelo při nich k výuce basketbalových dovedností,

•   děti si hrály se svými kamarády,

•   mohly se jich zúčastnit všechny děti,

•   platilo pravidlo: „To je OK, každý přeci může udělat chybu.“

Lekce č. (děti 6–9 let)
celkový čas: 50 minut

  Cíl tréninkové hodiny

Během této lekce budou děti rozvíjet své 
dovednosti v ball handlingu, driblingu 
a střelbě.

  Zahřívací část a strečink (5 minut)

Kočka a myš

• Hráči utvoří kruh a chytí se za ruce.           

• Vyberou se dva hráči – kočka a myš.

• Kočka (B) začíná v prostoru mimo kruh.

• Myš začíná uvnitř kruhu.

• Úkolem kočky je chytit myš.

•  Ostatní děti chrání myš tím, že nenechají 
kočku proklouznout pod svými pažemi.

  Ball handling (5 minut) 

Konečky prstů pravé a levé ruky

•  prohazování (,,žonglování“) míče 
z pravé do levé ruky

Obtáčení kolem těla

• kolem hlavy, pasu, kolen, kotníků, osmička 

  Co budeme potřebovat

•  maximálně 1 míč pro každého hráče
případně:

• obruč pro střelecké aktivity

• kužely

• 1 trenéra/rodiče na cca 10 dětí

• píšťalku

  Hlavní body výuky

• Střídejte hráče. 

• Vyberte ty, kteří nebyli ani kočkou, ani myší.

  Hlavní body výuky

•  Připomínejte dětem, že se nemají dívat 
na míč a mají mít hlavu vzhůru.

•  Hrajte na maximum – nejrychleji, jak je jen 
možné. Nevadí, pokud jim míč upadne.

•  Tip: Nejdříve ať děti krouží osmičku a ko- 
lem těla – míč na zemi. Když se zlepšují, 
pokračují již ve stoje – kolem hlavy, kolem 
pasu, kolem nohou. A teď naostro! Štafeta, 
nebo kdo nejvíc za 30 sekund.

KROK ZA KROKEM BASKETBALEM KROK ZA KROKEM BASKETBALEM 
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Návod na sestavení 
tréninkové hodiny
•  Poté si doskočí míč a dribluje 

do svého zástupu.

• Vítězí družstvo, které získá 5 bodů.

  Herní cvičení (10 minut)

Lajny

•  Každý hráč si vybere jakoukoliv čáru 
na hřišti a postaví se na ni.

• Hráči se rozmístí po celém hřišti.

•  Tři hráči mají míč a začínají honit ostatní 
(mají ,,babu“).

•  Když někoho dohoní (běhá se pouze po čá-
rách), míč mu předají a ,,babu“ má nyní on.

  Vychladnutí (5 minut)

Sbal všechny věci!
Všichni hráči sesbírají míče, kužely a jiné 
předměty. Až poté zahajte strečink. 

  Hlavní body výuky

  Hlavní body výuky

Strečink

Návod na sestavení 
tréninkové hodiny
  Dribbling (10 minut)

Dribling na místě:

• pravá, levá, střídavě
Dribling v pohybu:

•  na polovině hřiště, hráči driblují na střídačku 
  

• Vodič – jeden předvádí, ostatní opakují

  Přihrávky (5 minut)

Přihrávky ve dvojicích:

• hráči stojí cca 2 m jeden od druhého

•  přihrávky:
– obouruč od prsou
– o zem
– jednoruč (pravá, levá)

A teď akce! Co nejvíc přihrávek, míč nesmí 
spadnout na zem.
Modifikace: 
Přidejte do středu obránce, který se snaží 
zachytit míč (naše hra – prase uprostřed).

  Střelba (10 minut)

První má 5

•  Rozdělte hráče do družstev o minimálně 
čtyřech hráčích/1 tým.

•  Družstva se rozestaví do řady na trojkové 
čáře (nebo na místech cca 6 metrů od koše).

•  Na povel první hráč z každého družstva 
dribluje směrem ke koši, doskok na obě 
nohy, střela.

•  Každý hráč má k dispozici pouze 
jednu střelu.

  Hlavní body výuky

•  Široký postoj – dobrá rovnováha, pokrčená 
kolena, rovná záda, příjemný postoj.

• Při driblingu jsou hlava i oči vzhůru.

• Dribling ne výše než do úrovně pasu.

•  Prsty roztažené, agresivní dribling 
(jen ať je míč slyšet).

• Jedna ruka dribluje, druhá ruka míč chrání.

• Střídání rukou, pravá i levá.
A teď akce! – Zrcadlo (vodič)
Nominujte jednoho hráče, který vodí 
a předvádí různé možnosti driblingu.

  Hlavní body výuky

•  Správný postoj – pokrčené nohy, hlava 
vzhůru, záda rovná, široký postoj.

•  Prsty jsou uvolněné a rozevřené, palce 
za míčem, lokty pokrčené.

•  Při přihrávce vykročte směrem 
ke spoluhráči.

• Určete si cíl, kam přihráváte.

• Naznačte přihrávku.

• Přihrávejte mimo obránce.

•  Při chytání míče mějte pokrčené, 
uvolněné paže. 

  Hlavní body výuky

•  Technika střelby: dobrý balanc, propnuté 
lokty, dotažené zápěstí.

• Pokrčená kolena (nestát jak ,,panák“).

• Pouze 1 střela. 

• Počítání nahlas.

Lekce č.
(děti 6–9 let)

celkový čas: 50 minut

KROK ZA KROKEM BASKETBALEM KROK ZA KROKEM BASKETBALEM 

Lekce č.
(děti 6–9 let)

celkový čas: 50 minut
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Návod na sestavení 
tréninkové hodiny
Lekce č. (děti 10–12 let)
celkový čas: 50 minut

  Cíl tréninkové hodiny

Během této lekce budou děti rozvíjet své 
dovednosti v ball handlingu, driblingu 
a střelbě.

  Zahřívací část a strečink (5 minut)

Číhající vlk

•  Jeden hráč – vlk, stojí zády, asi 15 metrů 
od ostatních členů skupiny.

•  Hráči se k vlkovi přibližují a ptají se ho: 
,,Kolik je vlku hodin?“

•  Při odpovědi ,,Je čas večeře!“ se vlk otáčí 
a honí všechny ostatní, kteří se snaží 
dostat na startovní čáru, aniž by byli 
vlkem chyceni.

•  Vyberte hráče, který bude nominován 
jako další vlk.

  Ball handling (5 minut)

Konečky prstů pravé a levé ruky

•  prohazování (,,žonglování“) míče z pravé 
do levé ruky

Obtáčení kolem těla

• kolem hlavy, pasu, kolen, kotníků, osmička 

 

  Co budete potřebovat

•  maximálně 1 míč pro každého hráče
případně:

• obruč pro střelecké aktivity

• kužely

• 1 trenéra/rodiče na cca 10 dětí

• píšťalku

  Hlavní body výuky

• Hráči mají při driblingu hlavu vzhůru.

  Hlavní body výuky

•  Připomínejte dětem, aby se nedívaly na míč 
a měly hlavu vzhůru.

•  Hrajte na maximum – nejrychleji, jak je jen 
možné. Nevadí, pokud míč upadne.

•  Tip: Nejdříve ať děti krouží osmičku a ko-
lem těla – míč na zemi. Když se zlepšují, 
pokračují již ve stoje – kolem hlavy, kolem 
pasu, kolem nohou. A teď naostro! Štafeta, 
nebo kdo nejvíc za 30 sekund.

Návod na sestavení 
tréninkové hodiny
  Dribbling (10 minut)

Dribling na místě

• pravá, levá, střídavě
Dribling v pohybu
Slalom

•  Umístěte čtyři kužely (či více) ve vzdále-
nosti asi 2 metry jeden od druhého.

•  Utvořte skupiny, vždy 2 skupiny proti 
sobě tvoří 1 tým. 

•  Hráči musí ,,prodriblovat“ mezi kužely na 
protější stranu, kde následuje předávka.

Knock out:

• Vymezte území.

• Každý hráč má míč.

•  Hráč se snaží soupeři vypíchnout míč, 
zatímco sám dribluje.

•  Hráč je mimo hru, pokud přestane 
driblovat, ztratí míč nebo se dostane 
mimo dané území.

• Při nižším počtu hráčů zmenšete území.

• Poslední 2 hráči hrají ve středovém kruhu.

• Vítězem je poslední, který zůstane v kruhu. 

  Přihrávky (5 minut)

Na střídačku

•  Utvořte trojúhelník, kde hráč A je vrchol 
trojúhelníku, zbývající 2 hráči (B a C) 
mají každý míč.

•  Hráči B a C alternativně přihrávají hráči 
stojícímu na vrcholu (A).

•  Zvyšujte intenzitu přihrávek do té doby, 
než hráč A již nestihne přihrát (upustí míč).

• Vyměňte hráče na pozicích A, B a C.
  Modifikace: 

Hráč A přihraje hráči B a běží za něj, hráč B 
přihraje hráči C a běží za něj, hráč C přihraje 
hráči, který doplnil pozici 
na místě hráče A, a pokračuje se dále.

  Hlavní body výuky

•  Široký postoj – dobrá rovnováha, pokrčená 
kolena, rovná záda, příjemný postoj.

• Při driblingu hlava i oči vzhůru.

• Dribling ne výše než do úrovně pasu.

•  Prsty roztažené, agresivní dribling, jen 
ať je míč slyšet.

• Jedna ruka dribluje, druhá ruka míč chrání.

• Střídání rukou, pravá i levá.

A teď akce!

•  Nominujte hráče, který bude vodič (ostatní 
ho následují v tom, co on právě dělá).

• Hrajte knock-out!

  Hlavní body výuky

•  Správný postoj, správné provedení 
přihrávky (míč jde od prsou, 
propnuté lokty).

• Nepřibližovat se ke hráči.

• Střídání hráčů na pozicích.
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Lekce č.
(děti 10–12 let)

celkový čas: 50 minut
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Návod na sestavení 
tréninkové hodiny
  Střelba (10 minut)

První má 7

•  Rozdělte hráče do družstev o minimálně 
čtyřech hráčích/1 tým.

•  Družstva se rozestaví do řady na trojkové 
čáře (nebo na místech asi 6 m od koše).

•  Na povel první hráč z každého družstva 
dribluje směrem ke koši, doskok na obě 
nohy, střela.

•  Každý hráč má k dispozici pouze 
jednu střelu.

•  Poté si doskočí míč a dribluje do 
svého zástupu.

•  Vítězí družstvo, které získá 7 bodů.

  Herní cvičení(10 minut)

Kutálej a hoň

• Hráč 1 kutálí míč směrem ke hráči 2.

•  Hráč 2 míč zvedá a vybírá si libovolnou 
polovinu hřiště. 

• Hráč 2 může použít finty, náznaku.

• Hráč 1 se ho snaží ubránit.

• Zásah obroučky = 1 bod, koš = 2 body.

  Vychladnutí (5 minut)

Sbal všechny věci!
Všichni hráči sesbírají míče, kužely a jiné 
předměty. Až poté zahajte strečink. 

  Hlavní body výuky

•  Technika střelby, dobrý balanc, propnuté 
lokty, dotažené zápěstí

• Pokrčená kolena (nestát jak ,,panák“)

• Pouze 1 střela 

• Počítání nahlas

  Hlavní body výuky

•  Před zahájením driblingu naznačte stranu 
(udělej fintu).

•  Pokuste se taky měnit strany (ne vždy 
napravo/nalevo).

 

  Hlavní body výuky

Strečink

Lekce č.
(děti 10–12 let)

celkový čas: 50 minut

Rozvrh tréninkové jednotky
Lekce č. Kategorie:
Celkový čas:                      minut

  Cíl tréninkové hodiny

  Zahřívací část a strečink

 Délka:

  Hlavní část

 Délka:

  Závěrečná část – vychladnutí

 Délka:

  Co budeme potřebovat

  Hlavní body výuky

  Hlavní body výuky

  Hlavní body výuky

KROK ZA KROKEM BASKETBALEM KROK ZA KROKEM BASKETBALEM 
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Rozvrh tréninkové jednotky A nakonec...
Soutěžte s námi o fajnové ceny!

Na stránkách Basketu do škol – www.basketdoskol.cz – najdete všechny informace 
ohledně jednotlivých basketbalových soutěží, způsobu zasílání přihlášek, 
výsledků i přehled cen.

Kdo nehraje, nevyhraje!

KROK ZA KROKEM BASKETBALEM KROK ZA KROKEM BASKETBALEM 
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