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      DBaK                       BK Loko Trutnov      Levharti Chomutov   BŠ Tygři Praha 
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     Jaroslava Deutschová                Erika Tremlová          Patrik Nguyen 

Kondiční trenérka RD ženy fotbal  Fyzioterapeutka Poliklinika Budějovická             Fotograf 

Kondiční trenérka, masérka kempu      Fyzioterapeutka, lektorka kempu 

 

 

 



 

 

Hráčky: 
Ročník 2006 

33 hráček – všechny oslovené hráčky se účastnily kempu plus jedna náhradnice. Z hlediska rozvoje a věku hráček se 

předpokládá, že některé neoslovené hráčky mohou v budoucnu do dalších výběrů nastoupit. 

 

Aubrechtová Klára DBaK Makrlíková Lucie BK Klatovy 

Boráková Elen BŠ Tygři Praha Nováková Markéta TJ Jiskra Kyjov 

Brzoňová Emilie BŠ Tygři Praha Pešková Anastázie BK Strakonice 

Čermáková Valentina Levharti Chomutov Plašilová Tereza BK Loko Trutnov  

Ebertová Kateřina TJ Slovan Litoměřice Racková Eliška BK Žabiny Brno 

Hasilová Ladislava TJ Sokol Lanžhot Simičová Sofie Basket Slovanka 

Heroutová Alžběta BK Žabiny Brno Staňková Marie Levharti Chomutov 

Hnízdilová Johana K2 Prostějov Stindlová Adéla BSK TJ Jičín 

Holá Anna ŠBK Sadská Stránská Lucie BK Žabiny Brno 

Hvězdová Anna TJ Sokol Hradec Králové Strýčková Tereza Basket Ostrava 

Kammel Sophie TJ Sokol Hradec Králové Šandová Andrea BK Brandýs nad Labem 

Kašpárková Tereza K2 Prostějov Štenclová Amálie HB basket 

Kloudová Kateřina Levharti Chomutov Šubová Alexandra BK Žabiny Brno 

Koďousková Eliška TJ Sokol Hradec Králové Vaňková Kristýna DBaK 

Kořínková Lenka Basket Slovanka Večeřová Nikola HB Basket 

Linhartová Adéla USK Praha  Velická Karolína BK Loko Karlovy Vary 

  Vodvárková Stella Sokol Hradec Králové 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO SPORTOVNĚ METODICKÉHO ÚSEKU ČBF 
 

„VZDĚLÁVAT – INSPIROVAT – SPOJOVAT“ 

 

CÍL KEMPU 

1. INSPIROVAT – MOTIVOVAT  

2. Komplexní rozvoj hráček 

3. Rozvoj, vzdělávání, spolupráce trenérů 

4. Výběr hráček pro další sledovaní 

 

HODNOTY KEMPU (každý den byla jedna z hodnot zdůrazněna a komentována)  

1.  KOMUNIKACE, SPOLUPRÁCE 

2.  RESPEKT  

3.  ÚSILÍ, PŘÍSTUP 

 



 

 

OBSAH  

Shrnutí obsahu tréninkových jednotek  
*plán jednotlivých basketbalových tréninkových jednotek je součástí této zprávy  

KRITICKÁ MÍSTA – CHYBY K ODSTRANĚNÍ: v textu modře 

 

 

1. Technická příprava 
Útočné činnosti 

Práce nohou 
- Zahájení uvolnění s míčem 

o Drop step - Pocket (roznožení nohou jedna vpřed a druhá vzad ve směru úniku, mírné 

pozastavení míče u boku driblující ruky, úder zároveň s došlapem přední nohy) 

Neznalost tohoto typu uvolnění u některých hráček, míč na stejné straně jako noha, která dělá 

pohyb vpřed, poloha ruky (nepřenášet driblink – prsty směřují do strany). 

o Zastavení krokem pravá - levá, levá – pravá 

Práce s rychlostí (zastavení z rychlosti, stabilita). 

Neznalost tohoto typu zastavení. 

- Žebřík + reakce (blikající světla, barvy) 

 

 Ballhandling, driblink  
- Variabilita činností s míčem, driblink: 

o 1 míč, 2 míče 

o Citlivost konečků prstů 

o Driblink spojený s další činností, ve ztížených podmínkách (tenisový míček, úkol apod.)  

o Změny směru či rychlosti  

Silový driblink a intenzita driblinku. 

Sladění úderu driblinku s došlapem nohy. 

Změna rytmu driblinku. 

Práce s těžištěm – změna výšky driblinku. 

 
Uvolnění hráčky s míčem   

- 1x1 z perimetru z driblinku 

o Co nejkratší cestou ke koši 

- Technika provedení – náklon, rameno, noha, těsně kolem obránce, kvalita driblinku 

- Reakce na obránce, rozhodování 

- 1x1 z dolního postavení (pouze pro skupinu hráček) – stabilita, chycení přihrávky 

 

Jednoduchost provedení, hledat přímá řešení, rychlejší reakce a s nimi související čtení soupeře. Většina 

hráček má řešení připravená předem. 

Efektivita driblinku (časté používání „nulového úderu“ tj. driblink bez efektivity). 

Práce s rychlostí. 

 

Přihrávání 
- Přihrávky na místě s vykročením, vykloněním 

- Přihrávky z driblinku 

Stabilita, držení míče. 

Schopnost přihrát přesně, rychle a efektivně (v pravý čas). 

Síla/razance přihrávky. 

 



 

 
 
 
Střelba 

- Střelba po zastavení krokem na obě strany  

Mnoho hráček neumí tuto variantu zakončení, problém s přinožením a rychlým výskokem do střely, hráčky 

používají z nakročení stop jump (přiblíží se tím k obránci).  
- Zakončení z pod koše po uvolnění z dolního postavení 

Velmi dobrá stabilita hráček a snaha o silové pojetí. 

Změna rychlosti a dynamika pohybu chybí. 

- Technika střelby – plynulost pohybu, držení míče 

Činnost nestřílející ruky – brzy opouští míč, míč v dlani. 

Plynulost pohybu je často přerušovaná, často chyba vychází z nedostatečné 

práce nohou nebo ze špatného držení míče! 

- Zakončení – z prvního kroku donáškou, eurostep (úhybný dvojtakt), 

„Japonec“ 

Reakce na obránce, práce s těžištěm, držení a poloha míče. 

 

2. Taktická příprava 
- Turnaj 1x1 - řešení 1x1, čtení obránce, hra pod  tlakem  

o 1x1 z místa z perimetru 

Rozhodování a reakce na situaci. 

Variabilita zahájení úniku i zakončení chyběla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mentální příprava 
- Přístup k tréninku, nasazení, snaha  

Až na výjimky naprosto výborné atributy. 
- Chybování je součástí procesu učení!!!! 

Hráčky se výrazně bojí chyb a nezdaru, je velmi obtížné se pak z něčeho poučit a nalézat správná řešení. 
- Teambuilding – tréninková jednotka (seznámení, komunikace, spolupráce) 

Hráčky z celé ČR neměly problém se zapojit, spolupracovat, komunikovat. 

Multitasking úkoly pro tým – v průběhu tréninkové jednotky – nastavení nutnosti spolupráce, komunikace, 

řešení problému, úkolu – zařazovat vícekrát, hráčky mají šanci pro větší uvědomění a nápravu. 

- Hodnoty dne – komunikace a spolupráce, respekt, úsilí a přístup 

- Komunikace (mezi hráčkami, s trenéry)  
o Verbální komunikace 

o Neverbální komunikace  

Nutnost zařazování cvičení s podněcováním komunikace, není u všech hráček přirozená. 

- Motivace (vnější a vnitřní vycházející z hráček, přítomnost hráčky RD a ŽBL Pamely Effangové po celou 

dobu kempu a řízená diskuse s ní) 

- Koordinace rukou – zahájení TJ, koordinace, „nastartování“ pozornosti 

 



 

 

4. Fyzická příprava  

 
TESTOVÁNÍ 

V rámci celoplošného nastavení testování u vybraných hráček bylo provedeno testování 

základních parametrů a schopností u všech hráček kempu. Výsledky jsou samozřejmě 

nutné konzultovat s rodiči, hráčkami a klubovými trenéry v rámci komplexního rozvoje 

a připravenosti těla pro basketbal. 

Doporučení: Začínat se silovou přípravou v adekvátním pojetí s ohledem na věk a 

individuální zvláštnosti co nejdříve. Nedílnou součástí je znalost správného provedení 

cviků, jinak hrozí spíše poškození. Již nyní je 70% hráček predikováno ke zranění či 

potížím zejména kolenních kloubů a zad! 

 

 KOMPENZACE A PREVENCE ZRANÉNÍ 

- Prezentace vedená fyzioterapeutkou Erikou Tremlovou 

*prezentace je přílohou této zprávy 

- Kompenzace – po každé tréninkové jednotce  
 Neznalost kompenzačních cvičení a techniky provedení. 

 Prevence zranění – nutnost pracovat s klíčovými partiemi. 

 Velká individuální aktivita hráček, které požadovaly od fyzioterapeutky informace, jak a co cvičit! 

 
Po celou dobu kempu byly hráčky pod dohledem fyzioterapeutky a kondiční trenérky, které byly přítomny celému 

tréninkovému procesu. Nedílnou součástí kempu bylo zaměření hráček na vnímání vlastního těla. 

 

Zpráva fyzioterapeutky E. Tremlové: 
 

Hráčky byly na začátku kempu seznámeny s tím, jak předcházet 

zranění v basketbale. Na úvod se účastnily teoretické  přednášky. 

Cílem této přednášky bylo pochopení svého těla, proč je důležité 

mít správné postavení nosných kloubů, důležitost pravidelného 

protažení, jak sval funguje.  

Většina hráček je celkově oslabená. Z tohoto důvodu jsme 

v praktické části hráčky učili aktivovat střed těla, nejprve dechem 

jako základ každého cvičení. Následně jsme i během aktivace 

apelovali na správné postavení těla (například relaxovaná krční i 

hrudní páteř).  

 
Aktivace středu těla je předpoklad ekonomicky prováděných pohybů v běžném, a hlavně ve sportovním, životě, kdy 

jsou určité partie těla více zatěžovány.  

 

Po naučení základní aktivace středu těla jsme cvičili v základních vývojových pozicích. Dostalo se i na nácvik střelby 

v leže na zádech, či stoj se základními pohyby, to vše se správnou aktivací středu. Hráčky si pomáhaly navzájem. 

Zjistili jsme, že je na tom u většiny hráček potřeba pracovat a dále se tématu středu těla věnovat. Nejlépe s odborným 

dohledem (například 1x do měsíce cvičení s fyzioterapeutem se sportovním zaměřením). K tématu středu těla bych 

zdůraznila jednu z informací, které hráčky slyšely v prezentaci. Plank (prkno) ještě není jistota správně aktivovaného 

středu těla.  

 

Dalším velkým tématem bylo protažení. V přednášce se hráčky mohly podívat na průběh a umístění svalů, které mají 

největší tendenci ke zkrácení a zároveň jsou v basketbale často přetěžované. K základním bodům tohoto tématu patří: 

-  vnímání svého těla (vnímám sval, který protahuji) 



 

- necvičit do bolesti 

- strečinku věnovat alespoň 10 minut po každém tréninku (s ohledem na spěch hráček po tréninku domů, či 

další tréninkové jednotky v hale), ideálně by měl trvat 20-30min. 

Hráčky byly seznámeny se základními funkcemi svalů, aby lépe pochopily důležitost protažení. Na tomto srazu jsme 

se s hráčkami protahovali po každém tréninku minimálně 15 min. pod odborným dohledem, s cílem uvědomit si 

protahovaný sval.  

 

Část kompenzace byla věnována i rollování, což většina hráček znala, ve svých klubech rollery používají. U 

některých hráček bylo provádění jednotlivých cvičení chybné, a to převážně z pohledu postavení těla (prolamování 

v bederní páteři, zvednutá ramena a další), ukázali jsme si správné provedení jednotlivých cviků.  

 

Poslední kompenzace byla cílena k individuálním problémům a jejich postupnému zlepšování díky kompenzačním 

cvičením. 

Nejčastěji se mezi hráčkami objevovaly dva nedostatky. Kolena směřují dovnitř, jak při obranném postoji, stoji na 

jedné noze, tak i při výskoku i doskoku při střelbě. Vnitřní struktury 

kolenních kloubů jsou tímto způsobem přetěžovány a následně mohou 

vznikat bolesti kolen, nebo také vzdálenějších částí těla jako jsou bederní 

páteř, kyčelní kloub či chodidla. Hráčky se naučily provedení správného 

dřepu i s možností využití therabandu.  

Druhým častým problémem bylo celkové oslabení těla. Slabé zádové 

svaly a již zmiňovaný střed těla. Hráčky, které měly zájem, se naučily 

pár základních jednoduše proveditelných cvičení. Ta se zaměřovala na 

posílení lopatkových svalů, na korekci těla a lopatek v pozici na čtyřech.  

 

Doporučení 

- Pravidelný strečink + zdůraznění jeho důležitosti. 

Protažení = péče o svaly, jako součást tréninku.  

- Věnovat čas i jednodušším posilovacím cvičením, při 

kterých se dělají minimální chyby.  

- Pokud je možnost, například 1x za měsíc skupinové 

cvičení pod dohledem fyzioterapeuta, se zaměřením 

převážně na správné provedení cvičení a dech (korekce 

základních chyb a postavení těla) 

 

Zpráva kondiční trenérky J. Deutschové: 
o Každé rozcvičení vedeno se záměrem přípravy hráček pro následný obsah tréninkové jednotky 

Koordinace paží a nohou!!! – i v základní atletické abecedě 

 

Hlavní nedostatky - obecně: 

- Nedostatečné osvalení (svalové dysbalance) 

• Nízká připravenost v oblasti síly a rychlosti 

• Problémy s váhou (vytvořit svalovou hmotu)  
• Předo – zadní asymetrie  

• Držení těla (přetížení v oblasti horní hrudní páteře a šíje, časté   

protrakce a elevace ramen)  

• Výrazně oslabený HSS (hluboký stabilizační systém)  

• Kolena ve valgózním postavení („X“ – zejména u střelby) 

 



 

 

 

Doporučení:  

• Pracovat na zpevnění core. Odtud se odvíjí 

další pohybové úkony. 

• Zařazovat úpolová cvičení (rozvoj síly i 

koordinace)  

• Cvičení ve ztížených podmínkách. 

Plyometrická cvičení. 

• Výbušná síla – drobné hry, skoková a odrazová 

cvičení (akcelerace prvního kroku). 

• Přirozené posilování – váha vlastního těla, 

TRX, cvičení na nářadí v tělocvičně  

• Šplh, ručkování, různé visy, jednoduché cviky 

(hrazda, kruhy)  

• Balanční cviky 

• Zařazovat švihadlo  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ZÁVĚR 
 

Velké poděkování patří trenérům a rodičům hráček za spolupráci.  

Chtěla bych vyzdvihnout velmi profesionálně odvedenou práci u celého realizačního týmu.  

Hráčky k tomu přidaly výborný přístup, aktivitu a energii, kterou do každé tréninkové jednotky vkládaly. 

Pokud budou takto pokračovat, pak je ročník 2006 velkým příslibem do budoucna. Troufám si říci, že i 

potenciálně výraznější než ročník 2005. Snažily jsme se hráčky motivovat k maximální snaze v jakýchkoliv 

aktivitách, zároveň je ovlivnit i z hlediska nutnosti vzdělání a vzdělávání jak ve sportu tak mimo něj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 
1. Prezentace – fyzioterapie – prevence zranění (zpracovala: E. Tremlová) 

2. Tréninkové jednotky – basketbal (zpracoval: TJ 1 – P. Treml, J. Buňka, TJ 2 – O. Matýs, J. Strnadová) 

 

Zpracovala: Milena Moulisová 



3. Dynamický intenzivní pohyb
4. Stabilita

Kritická místa:

10Minuty:09:45Dynamický stretch   

Varianty:
a) dotek chodidel s meziskokem
b) bez meziskoku

Kritická místa:
1. Správné odrazy a dopady - stabilita

10Minuty:09:35

Varianty:

b) ucho/nos - P rukou chytit L ucho, L rukou chytit nos -> P rukou chytit nos, L rukou ucho

Kritická místa:

5Minuty:09:30Jemná motorika   

Poznámky:

110 min   Trvání: 

05.06.2020 - 9:30   

Skupina: 

Sportcentrum Brandýs   

Trénink - skills  



a) z prvního kroku donáškou
b) eurostep
c) z prvního kroku floater

Kritická místa:
1. První driblink - silový driblink a dlouhý první krok

25Minuty:10:25

Postup:

dozadu, vše ve stabilním nízkém postoji)

Kritická místa:

20Minuty:10:05

Variatny:

d) Kombiace variant "b" a "c"

Kritická místa: 

2. Stabilní postoj

10Minuty:09:55



Varianty:

d) Z driblinku spodem

f) Z driblinku nad hlavou

Kritická místa:

3. Stabilní postoj

30Minuty:10:50



TJ 2 - kemp U14 - Brandýs nad Labem

rytmus zastavení.

Kritická místa:

Pauza - 3x2 TH

1

2

3

2/6

ke koši.

1

2
3

1/6TJ 2 - kemp U14 - Brandýs

1Created with XPS Network - www.sidelinesports.com



TJ 2 - kemp U14 - Brandýs nad Labem

Správné zastavení stále stejné (pravá - levá a levá - 
pravá).

Kritická místa:
1) Driblink není silový (power dribble)

Série - 3x z každého zástupu

Pauza - 2x2 TH

1

2

3

1

2

3

4/6

Krtická místa:

2) Nestabilita - rozložení váhyna obou celých 
chodidlech

Série - 3x z každého zástupu

Pauza - 2x2 TH

1

2

3

1

2

3

3/6

2Created with XPS Network - www.sidelinesports.com



TJ 2 - kemp U14 - Brandýs nad Labem

Kritická místa: 

reagovat na pohyb obránce

123 4 5

C

6/6

Kritická místa:

(rameno na rameno)

Pauza - 2x2 TH 

123 4 5

5/6

3Created with XPS Network - www.sidelinesports.com


