
Tvrdí to Jan B ezina ze spalečnosťl
Spo rťAnalyťik. Povídali jsme si o tom, jaké

rnísto ma v dětském životě pohyb a sport,
o rízicích brzké specíaíízgce i uzkéha zaměrení
na vykon, gle také o prínosech pravidelného
pahybu a predevším o tom, že každé dítě mó
nG něca talent,

Pohyb je p irozená pot eba děť, učí se mu od-

malička a vyhledávají ho. Je na nás dospělych,

abychom jim jej umožnili, a to v podobě, která

by děti bavila. ldeálníje motivovat je k pohybu

tak, aby u něj vydržely celri život, protože po-

hyb p ispívá k fyzickému rozvoji dítěte i k jeho

kondici, ovlivňuje celkové zdraví člověka.

A všechny děti pohyb milují.

Bohužel se někdy stává, že začneme děti

dávat do rťrzn ch klub . Jaka dospělíjsme

vytvo ili určit rámec, kterym jsou sportovní

kluby a kroužky, a někdy se stává, že to čtyr

nebo pětileté dítě to v takovémto kroužku

nebaví. Když ale děti vezmete t eba na tram-

políny, baví to všechny, Musíme vytvo it takov

systénn, aby děťi chyt|, protože pohyb mají

p irozeně rády.

Je to tak. A doba tomu p ispívá" Rodiče rídí

va|nri čas svych děť, protože dnes už z hlediska

bezpečnosti není možné, aby si děti vyběhly jen

tak s kamarády \len. Děti ma.!í naplánovan kaž-

d den a spontánrrí, p irozen pohyb tam chybí.

Je na rodičích, aby něco p ipravili. Na našich

sportavních dnech se setkáváme s dětmi, které

vyst ídaly několik sportovních kroužkťr nebo

klubťr a n*bavifo je to- Rodiče pro ně nedokážou

najít to pravé, a tak od nás chtějí radu" V běr

kroužkťr je hodně pcd ízen r*dinné logisťice,

radiče zvolí tů, co mají nejblíže, prípadně co

majísami rádi, ale děti to pak nebaví.

Samoz ejmě že rodinná logistika je někdy

složitá a je pot eba dělat kompromisy, ale my

rodič m radírne, aby se drželi pěti věcí, které

jsem si vypťrjčil od docenta Periče z Fakulty

tělesné vlichovy a sportu Univerzity Karlovy.

Aktivita mursí obsahovat pohyb, což sice vypa-

dá naprosto p irozeně a taky banálně, ale byly

provedeny studie, které zjišťovaly, kolik pohybu

mají děť během hodinového tréninku. H bou

se 35 minut, ve zbylém čase poslouchají, co

jim ríká trenér; čekají, až na ně p ijde ada...

A co začne v takovéto situaci dělat pětileté

dítě, které má rádo pohyb? Zlobit. A když zlobí,

trenér ho napomene, a jemu se tam časem

p estane líbit.

Další faktor jsou kamarádi. Děti si chtějí

vytvá et sociální vazby a kamarádstvíje i zde

velmi siln faktor. Když kamarád ze školy

někam jde, jdou tam spolu a už jsou dva. A je

to pak pro ně i mnohem větší zábava. Dítě

nepťrjde trénovat samo, pokud to dělá jen kv li

rodičťrm nebo trenérovi, brzy ho to p estane

bavit. To je aspekt brzké specializace.

Dítě pot ebuje zažít pocit uspěchr."l. Každé dítě

pot ebuje b,ít chvíli král, zažit, že se rnu něco

povedlo, a je na trenérovi, aby se o to postara!.

Zejména u maI ch děť, které tohle nezažijí, se

stává, že je akťivita p estane bavit, protože cíť,

že jim to nejde. Da!ším faktorem, se kteri!,rn

se dá pracovat, je to, že každé dítě chce umět

něco víc než ostatní. ,,Když tam pťrjdeš, budeš

umět něco, co spolužáci neumějí." Kluci chtějí

b t rychlí, silní, chtějí b,it vljimeční. Pát m

faktorem je flow, prožitek, když vás to, co dě-

láte, vtáhne. A zde zase hraje vriznamnou roli

trenér. Ovšem aby dítě tohle zažilo, nesmí b,it

aktivita príliš jednoduchá. Pokud je dítě v tom,

co dělá, hodně dobré, nemusí brit pro něj

aktivita v zvou, pocit flow se nedostaví a ono

se začne nudit. Vrizva je motivací.

A pokud něco z tohoto mixu chybí, dítě akti-

vita p estane bavit, nechce to dělat. Starší děťi,

zhruba od šesti let, dokážou fungovat i s nno-

delem čty faktor , zvtádnou se vyrovnat t eba

s ťm, že na tréninku nemají kamarády, ale haví

je se hlibat. U menších děť jsou ale popisované

faktory naprosto klíčové. Pokud pětileté dítě

vezmete na trampolíny, najde tam všechno.

H be se, je tam s kamarády, má intenzivní

prožitek z toho, jak tam běhá, je to pro ně vytva

a navíc to je vlijimečné, protože do trampolíno-

v ch center se nechodí každ den. proto ho to

baví, cítí se tam dobre. Děti se hribou rády, my

pro ně musíme najít zp sob, kterlí je bude bavit.

*.",...#



Minimum je jedna hodina aktivního pchybu den-

ně, ale děťi se hlihou p irozeně. Mohou jít ze školy

pěšky, nemusíto blít vyložerrě spontovrlí aktivita.

Pokud jde o jejich sportovní rozvoj, je pot e ba,

aby měly pohyb nějak strr.*kturovanli aby nešlc

o .!ed norázovou aktivitu.

Naše spo ečnost realizuje s Cestoim Olympijsk m

vliborem projelč Sazka Olympijshi víceboj, kterého

se rjčastnilo již více než 200 m0 školákťr, a ktery

tak dává unikátnídata k inizkum m a anallizám.

Sbíráme unikátnídata o česklch dětech, každri rok

testováním pro3de sto tisíc děťí. Vidíme, že kondice

děť je horšL než brlvala t eba p ed dvaceti lety.

Znova ale rnusím íci, že to neníprobIém děť jako

takov ch, hlibou se stejně rády, jako jsrne se hlíbali

my. Musíme si ale uvědomit, že sport má dnes

mnohem většíkonkurenci v podobě rťrzné zábavy.

A když jim sport zábavu neposkytne, vezffiou si rno-

bil a majízábavu tam, navíc mnohern dostupnější.

Během v zkumu dat Sazka Olympijského ví-

ceboje, kten jsem zmiňoval, se dokonce zjistilo, že

děti na venkově nnajímnohem méně pohybu než

děti ve městech. Městské děti majíčas mnohem

organizovanější než děti na vesnici, rodiče pro ně

hledají kroužky, protože je nemohou nechat jít

samotné ven, zatímco na vesnici nebo v rnenším

městě i děť z prvního stupně mohou jít ven samy.

A místo aby jezdily na kole, hrály na honěnou nebo

kcpaly do míče, sedí a majíjinou zábavu.

Jsrne tn n,ly dospěl| zejména rodiče. Když se ze-

ptáte děd proč sportu.}í a prač si vybraly konkrétní

spont, eknou, že kvťrli kamarád m" Kamarádijsou

ale také ovlivněni rodiči. DaIší roli hraje systém,

ktery} spravuje česklí stát a rťrzné organizace, zp -

sob, jak m dokážou pohyb nabídnout. V menších

rněstech m že blit nabídka sportu menšil ale

pokud jej dětem nabídneme vhodnou formou,

nl*hou dělat jak koliv sport a bude je to bavit. .je

v podstatě jednn, co si vyberou"

Ještě jedna věc má vliv na dětskli pohyb. D íve

se mluvilo o univerzálním talentu, což bylo dítě,

které bylo rychló a koordinačně zdatné a hy|o

dobré ve sportovních hrách, jako jsou fotbal

a hokej. Tyhle děť se braly jako ty talentované, co

rnajísportovat, a pak zde byl ten zbytek. To ale už

neplatí. Když si projdete nabídku sport , na.ldete

jich rrěkolik desítek. Dnes se snažíme najít pro kaž-

dé dkě něco. l děťi nnírně obózní, ale silné, mohou

spcrtovat, protože existují silové discip!íny.!ako

Namalova|a Nela tretrová, n p i 3. ZŠ.lirkov.

hod, vrh a podobně. Pokud bychom jirn nabídli

pouze aktivity vhodné pro nychlé a kaordinačně

zdatné děť, odradili bychom je.

Na sportovních dnech, kteró po ádáme, e často

setkávárne s ťm, že p ijde rodlč se dvěma dětmi,

a prirnárně za námijdou kvťllijednomu z nich,

,, portovnírnu talentu'i kterií je opravdu šikovn

rychl , koordinačně zdatn . A pak je tam druhé dítě,

kteró tarn jdc, prntnžc j* s*bcta a je t* rodinná

akce, A pak se z"!istí, že t*,,r-l*tal*ntnvfin*'u dítě 3e vc

čty ech dlscEplínrách x nsrr-li iepší než dírě, kvťrt kt*ré-

mu nndičc na sp*rt*vní den šli" Mleai disciplínamije

r*vn*váha, ťlexíbllita, síla a w bušn*st. Polqud je drtě

rnírně abézní, m že b, t epší právě v těcht* čtynech

věcech" P it*m anci k p*hybu dmstávajíp edevším

,, potŤůvnítaíenty'i c*ž chceme zmňnit ve pr*spěch

děťí,, neta le nt*va nlich""

Ann. Každé dítě má na něcc talent, tn j* naše vizc.

Vnímáme, je to p irozenó. Ani bych ne íka[, že je

na tom něco špatně. Každ má vychovávat tak, jak

to cíť. Někdo je více kulturně založenli a humanitní

rozvoj dítěte je pro něj d ležitější, a prato vede

děti právě tínntn směrenn. A proč ne.

Nikdy by se ale nemělo zapomínat na kompen-

zaci,jistou rovnováhu. l sportovně založení rodiče

by dítěti měli nabízet aktivity k rozvíjenídalších ch-

lasť" Každ člověk by se měl rozvíj*t pokud možno

harmonicky, i když pochopitelně rodiče ,,tlačí" na

tu svou oblast.

Záleží na vlísledcích olympiády {smích}- ]Ťeba

po poslednízimníolympiádě rodiče na našich

sportovních dnech pro děťi vybírali biatlon. A my

jsme jim museli vysvětlovat, že v tomto sportu

se nejd íve běhá na lyžích, a až pak se strílí" Po

letní olyrnpiádě to za e bude judo. Po lrIaganu hyl

v kurzu hokej.

I

pUsk,ím vyb



Pozorujeme také trend nov ch, moderních

sport . Děti mají zájem o rťrzné tance, které jsou

už také více sportem.

V systému, ktery zde funguje, dětem íkáme, aby

si vybraly sportovní oddíl. A tam jim reknou, že

majítrénovat dvakrát nebo t ikrát t dně, a někdy

je o víkendu zápas nebo nějaká soutěž, Vede

to k tomu, že dítě pak dělá pouze jeden sport,

sportovní svazy jsou takto nastavené, chtějí uspět

v mládežnick ch kategoriích, což ťrplně nekore_

sponduje s pot ebami dítěte.

Pokud to děti baví, je to v po ádku. Brzká speci_

alizace v individuálních sportech, která je t eba

u tenisu spojena s tlakem, navíc tam nejsou

kamarádi, funguje tam pouze vztah dítě_trenén

vede k situaci, že dítě takovlito sport opoušť,

Dochází ke ztrátě motivace a brzká specializace

m že mít i zdravotnídťlsledky z jednostranné

zátěže.

Pro uspěch dětí ve sportu je paradoxně

vhodnější pozdní specializace. Dítě do sedmi až

osmi let rozvíjí své koordinační schopnosť, které

se rozvíjejívariabilitou činností. pokud se dítě

p i pohybov ch aktivitách setkává s variabilními

podněty, celkově se zlepšuje.A když má dítě

takovyto základ, dělá pak nnnohem větší pokroky.

pokud bychom byli trpělivější, děti by dosahovaly

v juniorsklích kategoriích lepších v sledkťr. Tím

by se ate musely obětovat in!,sledky v kategoriích

žákovskich, což systém nechce.

Hokej pat í mezi sporty, kdeje brzká specializa_

ce nutná, technika brusleníje tu naprosto klí_

čová. podobně na tom jsou tenis a gyrnnastika.

sice se musí začít brzy, není ovšem nutné, aby

dítě trénovalo čtyrikrát t,ídně. A pokud dítě

bude mít ještě další sport jako kompenzaci,

bude to pro něj lepší a je šance, že v budoucnu

bude v tom svém sportu lepší. Na to ale není

objevuje tlak na rnikon. A my dětem stále neumíme

nabídnout nesoutěžní model sportovních alčivit.

Dospělísi chodí zaběhat, projedou 5e na kole nebo

si spolu chodí zahrát, ale děti, které si o tom samy

nemohou rozhodovat, tedy ve věku osrni až ctrnácti

let, podobné možnosti nernají. vellqi prostor vidím

ve školách, ve spottovních družinách. Školnísport

má ohromny potenciál.

Doporučil bych pracovat s pěti faktory o nichž

jsme se bavi|i v vodu našeho rozhovoru. Mr3žeme

využít kamarády i aspekt v jimečnosti, na což děť

kolem pěti šesti let slyší. Dítě, které vstupuje

do puberty, už začíná mít svoji hlavu, mriže

ve chvíli, kdy začne rozhodovat o svém čase,

se sportem skončit. proto bychom s nimi měli

opakovaně m!uvit o faktorech, které jsem zmi_

ňoval, a vymrfšlet, jak by si děti mohly sport co

nejvíce užívat. pokud dítě dělá sport jen kvťrli

rodičťrm, nechá toh*.

Řrte se, že rodič by měl své dítě naučilzáklad_

ním sport m, jako je plavání, jízda na kole,

lyžování a bruslení. Nemusíje to ale naučit

sám, existu.!í lyžarské školičky." l z hlediska

vztahu rodiče a dítěte je někdy lepší, aby tyhle

základní sporty dítě učil někdo jinri. stává se,

že i dospělí si stále eší vztah rodič a dítě, jako

t eba lyža ka Záhrobská. Rodič je samoz ejmě

dťrležit}, musí dítě k těmto základním kurzťrm

vést, musí mu také zaplatit trénink,

vhodná je pozdníspecializace a všestranné ak_

tivity. vri borné je plavání, které tělo zpevňuje.

Doporučil bych také gymnastiku. v raném věku

rozhodně není vhodné posilování,

v tomto věku je dťrležity rozvoj koordinace, čili

není nutné se zamě ovat na trénink síly či vytr_

valosti. protože vytrvalost si začínáme trénovat

od zhruba dvanácti let, nejsou vytrvalostní

sporty ty pravé. Samoz ejmě jedeme s predško-

lákem na kole na krátky v let, kde je jasnri cíl,

ale nemá smysl ho zatěžovat dlouhrimi zátěžemi.

Měli bychom myslet na tů, aby se nnalé děti uči_

ly hodně novych pohybťr, t eba házely míčem,

p elézaly p ekážky... A tg s ninni mohou rodiče

dělat stejně tak, jako s nimi rnalují a podobně"

čas, rodiče íkají, že to nesťhají, protože je

t eba čty ikrát t dně chodit na trénink,

s brzkou specializacía tlakem na v kon souvisí

to, že dětem chybívolnii čas, kdy by si mohly

samy vytváret obsah, dělat, co chtějí, Vede to

pak k tomu, že děti si samy obsah volného času

vytváret neumějí, protože jim po ád ríkáme, co

majídělat.

Ambiciózní kluby dělajívětšísíta a je pak obtížné dí_

těti, které ,,propadne'i íci, že by z ktubu, kde má ka-

marády, mělo p ejít jinam. A ešeníneexistuje. pro

děť v p edškolním věku už ale existujívšesportovní

kroužky, existuje sokol nebo atletika pro děti. pokud

rodič zvolí nějak všesportovní kroužek a doplního

nap íklad atletikou nebo plaváním, vystačíse s ťím

do sedmi až osmi let věku dítěte. potom už se opět



Mtrožná tihBc lidé nezapada idn nychl*stně

E<o*rdinačníh* typu, tak s ckii, žc rta sp*rt

r"lejs*u a získaíi ke sp*rtu avcrzi. tJrčitň by si

a[e *ni mohlE r"lajlt r"lě*c, c* by rm*hEi děEat,

i nni by se r:t*írIi naučit spcrt*vat v tliamu, zažít

vítězství i sr:ášet pcrážku,

pracuií, rnělv ke spartu lenší vztah?
Určitě fungu"!ívzory. Pětileté děti už vzory

vnímají, proto jim je m žeme zopakovat, zpra-

covat je t eba ve tvo ivlich činnostech, pohnát

si s nimi" Děfi pak zjisť, že někdo mťtže b t
dobr ve sportu, a p ijdou na to, že i ony v něrn

rnohou b t dobné, byt jako Krpálek, Sáblíková

nebo Jágr. V rnate sk ch školách je to myslím

z hlediska pohybu v po ádku, s dětmi se chodí
pnavidelně ven.

Věnuji se hok*ji, 
"}e to mnje srdcnvá záležitost.

V době nrého dětství byl hoke.} sporť číslo j*dna,

a ačk*|i.lsern hokej,!ako malri nehrál, chodil jsem

bruslit na ryhník a objížděl na kole vesnice v nkolí

a zval kluky, aby si p išli zahrát hoke.!" Až v patrrácťi

jsern začal trénovat a hoke"! hrajr: dodnes, klidně

trikrát t dně. Když dítěti, které je z hlediska vzorťl

v dobrém prost edl dáte prostor na vlastní roz-

hodnuť, cestu ke sportu si najde samo. Je to jeho

rozhodnuť a vydrží u toho dlouho. ttlt

Mgr: Marie těthalová

foto Ji í kučera

l

tí3

IUORIUE llnfl8lil PRIM0 0ll ll0ullzGt
ffi ť-,.} ffa;s *" m* Ě ul' e "5, ť,-# $ ť"u$ fi .,r* ť'*-4,',*Ťq H $

{]} ť:j 
,ť:i 

í" i,y"i ,/ í, rlu {rj i": q_, i;; í:,,iď i i:3 í'; ::}

Vábničky na ptáky

K*rk*w* c*h v ffid ldť,á
Bubber

.

od firmy
WABA fun

GlGl - Unikátní kartonovr
stavebnicovy systém

ffi

h iště

{fu mkw}

ffi tffiv*hniee
firmy K#RHK

REvo hfiŠrě .r.o., Kulturní 1784,756 61 Rožnov p. R., mobil: 420 603 832 319, e-mail: revo@íevo.cz, Wwly.kouzelnypl ek.cz


