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Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Basketbal 

Předmět: Tělesná výchova 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žák dokáže definovat základní 

vybavení, techniky a pravidla 

basketbalu a vykonat praktickou 

ukázku technik. 

 
       

        

 

 

 



 

Basketbal 

Basketbal, česky též košíková, je kolektivní míčový sport, ve kterém se dva týmy s 
pěti hráči na hřišti snaží získat co nejvíce bodů vhazováním míče do obroučky 
basketbalového koše a zabránit protihráčům, aby body získali. 

Hru vytvořil v roce 1891 Dr. James Naismith pro zpestření zimní sportovní přípravy 
svých studentů 

 

 

Basketbalová deska s košem 

 

   Síť basketbal – pozink     míč 
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Základní pravidla basketbalu 

Hra 

Basketbal hrají dvě družstva, každé s pěti hráči. Úlohou každého družstva je vhodit míč do 

soupeřova koše a soupeři zabránit, aby získal míč nebo dosáhl koše. Míč se smí přihrávat, 

házet, odrážet, kutálet nebo se s ním může driblovat v libovolném směru. Vítězem hry je to 

družstvo, které dosáhlo většího počtu bodů na konci hracího času po čtvrté čtvrtině nebo, 

jestliže to je nutné po jakémkoliv prodloužení.  

Rozměry hřiště  

Hřiště 
- má obdélníkový tvar s rovným tvrdým povrchem bez překážek, 

- 28 x 15 metrů, (26 x 14 úprava národní federace) 

- výška stropu - nejméně 7 metrů.  

Středový kruh 
- poloměr 1,80 m, 

- začíná se v něm utkání a druhý poločas rozskokem. 

Čáry trestného hodu 
- její vzdálenost od koncové čáry je 5,80 m a její délka je 3,60 m, 

- hráč realizuje trestný hod z místa za čárou trestného hodu. 

Tříbodové území 
- území družstva, z kterého je možné dosáhnout koš z hry za tři body, 6,25 m z bodu, který je 

přímo pod středem desky 

- celá plocha hřiště za trojbodovou čárou (mimo území v blízkosti soupeřova koše). 

Zařízení - deska 
- zhotovená z průhledného materiálu, z jednoho kusu nebo z tvrdého dřeva silného 0,03 m 

(3cm), 

- výška desky 1,05 m a šířka desky 1,80 m, 

- výška spodního okraje od země 2,90 m, 

- ohraničená čárami šířky 0,05 m (5cm). 

Míč 
- kulatý, odstín oranžové barvy, 

- povrch kožený, gumový nebo syntetický, 

- obvod 0,749 m (749cm) - 0,780 m (780cm), 

- hmotnost 567 - 650 g. 

- míč, spuštěný z výšky 1,8 m by se měl odrazit do výše 1,2 m až 1,4 m  



 
Družstva 
- skládají se z 10-12 hráčů (u nás na soupisce max. 12), 

- v průběhu hracího času je na hřišti 5 hráčů z každého družstva. 

Hráči 

- hráč je člen týmu na hřišti, náhradník je člen týmu na lavičce 

- hráči nesmí mít při hře: předměty, které mohou způsobit zranění např. řetízky, náušnici, 

ostré spony ve vlasech, prsteny, dlouhé nehty 

- hráč může mít: bandáže, ortézy (měkké bez ostrých hran), chránič nosu, brýle, čelenky 

(nesmí být z hrubého, abrazivního materiálu) 

Dresy  

- stejné barvy, musí být vždy zastrčené do trenek během zápasu, povoleny jsou i kombinézy 

Hrací čas 
- 2 poločasy, 4 čtvrtiny po 10 minutách (4x10 min.), 

- přestávka mezi čtvrtinami (1. a 2., 3. a 4.) a před každým prodloužením je 2 minuty, 

přestávka mezi poločasy je 15 minut. 

Pravidlo 24 sekund 
Hráči útočícího družstva, kteří mají míč pod kontrolou, jej musí do 24 sekund hodit na koš, 

jestliže se tak nestane, jde o přestupek a družstvo ztrácí míč. Měřič 24 sekund zastaví zařízení 

na měření 24 sekund až tehdy, když po hodu míče na koš se míč dotkne obroučky, nebo 

propadne košem. Jakmile je míč ve vzduchu při hodu na koš a zazní signál 24 sekund, koš 

platí jen v případě, že míč padne do koše – ať už přímo, nebo po odraze od obroučky. Je třeba 

si uvědomit, že nových 24 sekund se nastavuje jen tehdy, když se míč dotkne obroučky. 

Jakmile hráč hodí na koš a mine obroučku, nových 24 sekund se nenastaví. 

Rozhodnutí utkání 
- utkání se rozhodne dosažením většího počtu bodů v hracím čase. 

Rozskok 
- situace, když rozhodčí vyhodí míč mezi dva protihráče, 

- vykoná se, jakmile se odpíská držený míč, t.j. když jeden nebo více hráčů soupeřících 

družstev mají jednu nebo obě ruce pevně na míči tak, že žádný z nich jej nemůže získat bez 

použití nepřiměřené síly. 

Dosažení koše a jeho hodnota 
- koše se dosáhne, když míč spadne shora do koše a zůstane v něm, nebo jím propadne. 

- koš z trestného hodu se počítá za jeden bod, 

- koš z pole se počítá za dva body, 

- koš z tříbodového území se počítá za tři body. 



 
Střídání 
- výměny hráče nebo hráčů, které je potřebné hlásit zapisovatelovi, 

Přestupky 

Definice 
- přestupek je porušení Pravidel, 

- družstvo, které se dopustilo přestupu, se trestá ztrátou míče, 

- míč se přizná soupeři, který vhazuje ze zázemí z místa, co nejblíže k místu porušení 

pravidel. 

Hráč v zázemí 
- je tehdy, jakmile se jakákoliv část jeho těla dotýká podlahy nebo objektu na, nad nebo za 

hraničními čárami. 

Míč v zázemí 
- je tehdy, když se dotýká hráče, který je v zázemí, nebo kterékoliv osoby, podlahy, nebo 

některého předmětu na hraniční čáře nebo za ní, nebo konstrukce, nebo zadní plochy, nebo se 

dotkne stropu. 

Dribling 
- hráč má míč pod kontrolou, hází jej, odráží nebo koulí po podlaze a opět se ho dotkne dřív, 

než jiný hráč. 

Kroky 
1) obrátka vznikne tehdy, když hráč držící míč vykročí jednou nebo vícekrát v libovolném 

směru stejnou nohou, zatímco druhá noha, zvaná obrátková, zůstává v jednom místě ve styku 

s podlahou. 

2) kroky nebo pohyb s míčem (na hřišti) je pohyb jednou nebo dvěma nohami libovolným 

směrem držíce míč, přičemž dojde k porušení omezení uvedených v tomto článku. 

Výběr obrátkové nohy 
1. Hráč, který zachytí míč s oběma nohama na podlaze, může použit libovolnou nohu jako 

obrátkovou. 

2. Hráč, který zachytí míč v pohybu nebo driblingu, může zastavit a obrátková noha bude 

určená takto: 

a) když se jedna noha dotkne podlahy: 

- tato noha se stává obrátkovou jakmile se druhá noha dotkne podlahy, 

- hráč se může z této nohy odrazit a současně dopadnout na obě nohy, v tomto případě se 

žádná noha nemůže stát obrátkovou. 

b) když se obě nohy nedotýkají podlahy a hráč: 

- dopadne současně na obě nohy, potom kterákoliv noha může být obrátková. V momentě, 

když pohne jednou nohou, druhá se stává obrátkovou. 

- dopadne nejdřív na jednu nohu, a potom na druhou nohu, potom se obrátkovou nohou stává 

ta noha, která se první dotkla podlahy. 



 
- dopadne na jednu nohu, může se z této nohy odrazit a současně dopadnout na obě nohy; v 

tomto případě žádná noha se nemůže stát obrátkovou. 

Pravidlo 3 sekund 
Hráč nesmí zůstat déle jak tři sekundy v soupeřově vymezeném území, doku má jeho družstvo 

míč pod kontrolou. 

Těsně bráněný hráč 
Držený míč se zapíská, když těsně bráněný hráč držící míč nepřihraje, nevystřelí nebo 

nedribluje do 5 sekund. 

Pravidlo 8 sekund 
Družstvo, které má míč pod kontrolou ve své zadní polovině, musí do 8 sekund od jeho 

získání dostat míč do své přední poloviny hřiště. 

Zahrání míče do zadní poloviny hřiště 
Hráč družstva, které má míč pod kontrolou v přední polovině hřiště, nesmí zahrát míč zpět do 

své zadní poloviny hřiště.  

Osobní chyby 

Chyba je porušení Pravidel, při kterém dojde k osobnímu dotyku se soupeřem nebo k 

nesportovnímu chování. 

Osobní chyba 
- je chyba hráče, při které dochází k dotyku se soupeřem bez ohledu na to, zda je míč živý 

nebo mrtvý. 

Blokování 
- osobní dotyk, který zabraňuje soupeři v pohybu. 

Oboustranná chyba 
- dva soupeři se dopustí chyby vzájemně v přibližně stejném čase. 

Nesportovní chyba 
- osobní chyba na hráče s míčem nebo bez míče, které se hráč dopustil úmyslně. 

Diskvalifikující chyba 
- hrubé nesportovní porušení pravidel. 
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