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R!ení „Raná specializace je "patná“ je !asto sly"et od r#zn$ch 
lidí i institucí zab$vajících se pohybem !i zdravím. Opakovan% 
ale u toho také chybí vysv%tlení, co to vlastn% znamená.

Jde snad o to, !e se d"ti ji! t#eba 
v $esti letech pravideln" v"nují 
vybranému sportu? Nebo snad 

malování, hudb" nebo po%íta%&m? 
Vynechme ty poslední, alespo' pro-
zatím a mluvme o sportu. 

Vadí opravdu kdy! n"jaké dít" 
chodí v $esti letech (b"!n" ozna%o-
vané jako kategorie U7, tedy pod 7 
let) dvakrát v t(dnu t#eba na fotbal? 
Odpov") je docela komplikovaná. 
Pokud chodí do oddílu, kter( má 
sestaven rozvojov( plán d"tí tak, !e 
t#etina je hra, t#etina dovednosti zá-
bavnou formou a t#etina v$eobecn( 
pohybov( rozvoj, dalo by se mluvit 
o vyvá!eném ideálu klubu.

To ale zdaleka nesta%í, Jestli!e se 
má dít" h(bat ka!d( den minimáln" 
hodinu, m"lo by dal$í dny mít jinou 
pohybovou aktivitu, ideáln" takovou, 
která bude kopání nohama vyva!ovat. 
T#eba jeden den s rodi%i v bazénu, 
druh( den s kamarády venku, a dal$í 
dva dny t#eba krou!ek karate. Kdy! 
to doplníme $kolním t"locvikem, kde 
by se dít" m"lo p#eci jen také n"jak 
h(bat, dalo by se #íci, !e to sta%í.

Jen!e co kdy! máme dít", které 
chce chodit t#ikrát t(dn" na fotbal? 
Vlastn" to také není problém, kdy! 
je dob#e nastaven program v klubu. 
Dob#e nastaven ve v($e uveden(ch 
pom"rech, ale to jsme nemluvili 
o utkáních o víkendech. Pokud za%ne-
me s dít"tem hrát od 6–7 let víkend co 
víkend utkání, pak se m&!e snadno 
stát, !e a! p#ijde puberta, dít" si #ekne 
!e u! ho to neba, a ve 12 letech za%ne 
hledat jin( sport. No to vlastn" také 
nevadí. Pokud byl program dob#e na-
staven, nic se nestalo a dít" si p#esedlá 
na jiného koní%ka.

Taky se m&!e stát, !e dít" najde 
ve sportu zalíbení a bude ho chtít stále 
a stále. Tady musí zpozorn"t rodi%e 
i trené#i, proto!e práv" pro tyhle p#í-
pady je t#eba poctiv" hledat dopl'-
kové aktivity, které budou vyva!ovat 
fotbalovou zát"!. V tréninku to t#eba 
znamená pravidelné hraní „slab$í“ = 

nedominantní nohou, aby se jedno-
stranné zatí!ení kompenzovalo. Navíc 
to má benefit ten, !e mal( hrá% bude 
um"t ob"ma nohama.

M&!eme si to tedy vylo!it tak, !e 
má tedy raná specializace i v(hody? 
No vlastn" ano. Spousta trenér&, kte-
#í u! mají n"co s d"tmi odtrénováno, 
vám dokonce #ekne, !e pokud neza-
%ne dít" v raném v"ku hrát hru, aby 
se nau%il ji vnímat a pokud neza%ne 
pilovat dovednosti, jeho $ance b(t 
úsp"$n( tím rapidn" klesají. 

„Ran" specializované dít"“ má 
$anci tisíce pokus&, které postupn" 
p#iná$ejí kvalitu tím, !e se dít"ti da#í, 
si buduje lep$í emo%ní vazbu, proto 
chce hrát a trénovat a zase zvy$uje 
po%ty pokus& a orientaci ve h#e, stou-
pá jeho kvalita a tím jeho sebed&v"ra 
ve h#e. Dít" si v"#í, !e se mu povede 
st#ela, kli%ka %i p#ihrávka a pokud 
není srá!eno za chyby, nebere nepo-
vedené pokusy jako tragédii, vlast-
n" je ani ne#e$í. Postupn" sm"#uje 
ke správn(m a efektivním provede-
ním, která se automatizují a pozornost 
dít"te se m&!e p#esouvat na to, co ne-
dovedné d"ti nemohou ani post#eh-
nout. T#eba ví, kde je jeho spoluhrá%, 
je$t" d#íve, ne! k n"mu dolet"l mí%. 
Pokud za%al v $esti letech s jedním 
spoluhrá%em ve h#e 2:2, je schopen 
v 10 letech zvládnout vnímat mí%, 
voln( prostor, nejbli!$í soupe#e a spo-
luhrá%e. To nám to nab(vá !e. Za %ty#i 
roky jsme to roz$í#ili o nejbli!$í spo-
luhrá%e a protihrá%e. Ano, cesta je to 
dlouhá a bez brzkého za%átku by to 
nebylo mo!né. 

A zase musíme zmínit, !e je t#e-
ba koukat do budoucna a na zdraví 
dít"te. Pokud chceme, aby ho fotbal 
bavil i v 18 letech, nesmíme mu obsa-
dit v$echny víkendy turnaji a zápasy. 
Je t#eba jet na v(let na kola, na hory, 
za babi%kou a na vodu…. Jen!e pokud 
jsou tam opravdu pravideln" dal$í ak-
tivity, dít" bruslí, plave, maluje a je$t" 
hraje na hudební nástroj, tak u! se dá 
t"!ko mluvit o specializaci. Jde jen 
o nejoblíben"j$í a %asto provozovan( 

koní%ek. Trenér, kter( by cht"l brá-
nit t"mto aktivitám je nebezpe%n(. 
A sta%í jen málo. Sta%í dát rodi%&m 
dlouhodob( plán, kdy jsou zápasy 
a kdy jsou volné víkendy, aby mohli 
v$e naplánovat. *e$it dlouhodob" no-
minace na turnaje, tak !e ji oznámíme 
dva dny p#ed turnajem, je manipulace 
s d"tmi i rodi%i.

Koukn"me se ale na námitku, !e 
opakovan" moc kop& „siln"j$í nohou“ 
se zkrátka odrazí do stavby t"la. Je 
to nejspí$e pravda. Jen!e pravda není 
jen jedna. Taky se hrou rozvíjí t#eba 
hustota kostí nebo mozkové procesy 
d&le!ité pro b"!n( !ivot. Rozhodová-
ní, orientace v prostoru, p#ekonávání 
bolesti %i neúsp"chu, ale také um"ní 
se smát, spolupracovat a b(t zodpo-
v"dn(, t#eba jen tak, !e kdy! jsem 
#ekl, !e n"kam p#ijdu, tak zkrátka 
nem&!u jen tak nep#ijít, kdy! se mi 
zrovna te) nechce.

Souvislostí a benefit& je celá #ada 
a to tady ne#e$íme t#eba prevenci obe-
zity, cukrovky atd… no a ty opakova-
né kopy jednou nohou, je t#eba jak u! 
jsme zmínili vyva!ovat. 

Up#ímn", n"kdy rádoby odborn( 
%lánek ud"lá medv"dí slu!bu vyhro-
!ováním, co v$e se m&!e stát kdy!… 
Poj)me si rad"ji hledat ty cesty, jak 
se v"novat zábav", aby m"la co nej-
del$í trvanlivost a zdravotní p#ínosy. 
Nekoukejme %ern(mi ani r&!ov(mi 
br(lemi. Sed"t n"kolik hodin ve $kole 
na !idli také není nic zdravého. Vlast-
n" je $kola z tohoto pohledu zdravotn" 
závadná, ale má jiné v(hody.

Tak!e, pokud chceme mluvit 
o rané specializaci, je t#eba popsat co 
si kdo p#edstavuje. Hrát n"kolik hodin 
denn" na housle, je také t"!ká zát"! 
pro organismus, ale hudba dál bude 
krásná a dovednost sama nep#ijde.

Jsou ale i d"ti, které by hrály 
neustále, je jich sice daleko mén", 
proto!e hraní na mobilu je i pro tyhle 
typy siln" svád"jící zábavou „zadar-
mo“, ale existují. I u t"chto d"tí je 

t#eba hlídat to, jak %asto hrají. U nich 
ne proto, !e by t#eba vyho#ely psy-
chicky, ale proto!e by je mohla jed-
nostranná zát"! „se!rat“ fyzicky. 
N"kdy se mluví o 10 000 hodinách, 
které musí zvládnout sportovec. 
I tenhle v(zkum byl p&vodn" ud"-
lan( na muzikantech. Koukn"me se, 
ale co to m&!e znamenat pro sport. 
Jestli!e chceme b(t opravdu seriózní, 
musíme po%ítat.

Kdy! za%ne dít" sportovat v 5 le-
tech (U6 – under $est let) bude „tré-
novat“ 2x v t(dnu hodinov( trénink, 
tak po odpo%tu prázdnin v zim" i lét" 
bude trénovat asi 41 t(dn&, tedy 82 
trénink& za rok. Ve druhém roce (U7) 
u! ale p#ibude ve druhém pololetí t#e-
tí trénink, co! znamená + 20h a dal-
$ích 20h za n"jaká utkání, a asi 25h 
na soust#ed"ní. Celkem tedy ÀpÎ| 
v ro%nících p#edp#ípravky, -¸�8�-·, 
stráven(ch jenom v klubu nasm"ro-
vaném n"kam ke sportu. Pro mí%ové 
sportovní hry je to v tento okam!ik 
skoro jedno, v$echny d"ti pot#ebují 
b"hat, chytat, házet, padat, prát se 
atd…. tedy v$eobecn( rozvoj, by+ 
sm"#ovan( k jednomu sportu. 

Fotbal to má v tomto sm"ru slo!i-
t"j$í, proto!e se jedin( hraje nohama. 
V$echny ostatní se hrají rukama, které 
jsou obecn" $ikovn"j$í, proto!e od na-
rození s nimi d"láme v"t$inu %inností. 
Samoz#ejm" !e m&!eme uva!ovat tak, 
!e t#eba v tenise mají raketu, tedy dal-
$í p#edm"t, nebo ve volejbale sí+, tedy 
p#eká!ku v plynulosti.

Pak p#ichází kategorie -g�8�-��
´�±�Í��č¼b��psÀ�|, kdy d"ti do de-
víti let ji! pravideln" hrají utkání %i 
turnaje a trénují ji! 1,5 h. Nejspí$e 42 
t(dn& v roce, co! znamená i se sou-
st#ed"ním 271 + 271= 542 h. 

V následujících dvou letech -�Î�
8�-���psÀ�|�také, p#esto!e m&!e b(t 
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turnaj& o malinko více a trénink t#eba 
bude také n"kdy o n"jak(ch 10–15 
minut del$í. Ale zase jsou tam n"jaké 
nemoci, $koly v p#írod" a jiné p#eká!-
ky, tak to nechme. 

To je konec p#ípravek a jdeme 
do mlad$ích !ák& U12 a U13. Stejn" 
jako ve star$í p#ípravce je ji! trochu 
krat$í %as bez tréninku v lét" a d"ti 
trénují asi 44 t(dn& (4–5 t(dn& volna 
v lét", jarní prázdniny, cca 14 dní p#es 
Vánoce a mo!ná $kola v p#írod" = asi 
8 t(dn& mimo klub) trénují 3–4x t(d-
n" + zápas a je$t" jeden $kolní trénink, 
tak kde jsou sportovní t#ídy. Dejme 
tomu, !e tréninkov( %as se prodlou!í 
na 105 minut. Dohromady tedy dá 
-�Àj-�½�g·Î�|. 

Pokud bychom pro kategorie 
U14–U17 zapo%ítali objem s¸�¼åY�ć, 
4 tréninky v klubu + jeden $kolní + 1 
zápas a p#idali 60 h  letního a zimní-
ho soust#ed"ní ro%n" tak je to zhruba 
za dal$í 4 roky v -�sj-�·���ÎÎ�|. 

Zkra+me U18–U21 na 47 trénin-
kov(ch t(dn& 5x v t(dnu + 1 indivi-

duální + 1 zápas, v$e po 2 h + dv" 
soust#ed"ní 60 h, co! je zhruba 800 h/
rok, celkem tedy -�gj-À��ÀsÎÎ�|.

Hrá% po 11 letech %innosti dosáh-
ne na zhruba 6500 hodin stráven(ch 
organizovan(m tréninkem v klubu. 
Kdybychom k tomu p#ipo%ítali $kol-
ní t"locvik, kter( po%ítejme skepticky 
jako 30 min na vyu%ovací hodinu, tak 
jsou to v b"!né $kole 2 hodiny t(d-
n" x 40 vyu%ovacích t(dn&, vychází 
nám 4 0h pohybu za rok x 11 let = 
ssÎ�|�à�����|��¼ď��OÇ��Á. Tedy ne-
uv"#iteln" malé %íslo! Znovu opakuji 
40 hodin aktivního pohybu ve $kole 
za rok!!! ,ílené, zejména pro nespor-
tující.

Te) jsme na n"jak(ch 7000 ho-
dinách a pokud bychom v"#ili %íslu 
10 000 h do excelence ve svém sportu, 
tak si #ekn"me, !e tím tempem jak(m 
jsou uvedeny poslední kategorie by-
chom se dostali k cílovému %íslu asi 
ve 24 letech. V 19 vyjde z dorostu, 
stráví 2–3 roky n"kde v ni!$í sout"!i 
%i na farm" a nau%í se „dosp"l( sport“ 
a je p#ipraven b(t v nejvy$$í sout"!i 

a platn(m %lenem. Ti nejlep$í mohou 
b(t u! ve 22–23 letech dokonce lea-
dery. Hrá% ve 24 letech je skute%n" 
na vrcholu sil silov" vytrvalostn" 
a stále dr!í rychlost, která kulminu-
je zhruba okolo 21 roku v"ku. Je to 
ov$em rychlost pohybu, ale mluv-
me i o rychlosti rozhodování, která 
ve hrách souvisí i s p#edvídáním toho, 
co p#inese herní situace. P#edvídání 
nutn" souvisí se zku$eností. Hrá%, 
kter( je zku$en( a ji! ztrácí rychlost 
pohybu, co! je po 30 viditelné u v"t$i-
ny, ji ale doká!e nahrazovat rychlostí 
rozhodování na základ" zku$enosti, 
proto!e v ur%it(ch herních situacích 
ud"lá pohyby je$t" d#íve ne! mu to 
dovoluje t#eba Í±8���. On ji! pozná 
co bude následovat a chová se ªb��~
����č¼ď��«À�. 

No a co #íci na záv"r? To jak 
dlouhá bude kariéra, závisí na tom 
jak dob#e byla zalo!ena, kolik %asu 
tomu bylo v"nováno, jak kvalitní byl 
trénink a jak byl vyvá!en, aby vydr!e-
lo zdraví i po t#icítce, která dnes není 
nutn" hrani%ním v"kem. Profisport 
se dá hrát p#i kvalitní strav" a !ivoto-

správ" a! do 40 let. Tedy pokud se to 
dob#e zalo!í v d"tském v"ku.

Zajímá vás co dal$ího m&!e mla-
d( sportovec a jeho trenér ud"lat pro 
úsp"ch ve sportu? Tak p#í$t".

(¡+¡U Zajímalo by m", jestli n"kdy 
n"jak( úsp"$n( profisportovec pod"-
koval svému trenérovi z doby, kdy mu 
bylo 7 let, pokud ho opravdu nau%il 
milovat sv&j sport. Nebo jestli mu 
poslal s pod"kováním na ú%et t#eba 
desetinu svého m"sí%ního platu.

��  Vím, kam se mí! odrazí 
od obrou!ky, u" kdy" opou#tí 
ruku a jdu automaticky do toho 
prostoru. D$ív jsem více !ekal, 
te% u" ne!ekám. Ji$í Welsh

À�  &ím jsem byl star#í, tím lépe 
jsem vid'l hru. Vlastn' jsem 
ani nem'l lep#í mo"nost jak na-
hradit rychlost, která odcházela 
s ka"d(m rokem, a!koliv jsem 
sám sob' namlouval, "e je to po-
$ád stejné. Nebylo, ale byl jsem 
p$edvídav(m !tená$em hry a je#-
t' dokázal ve h$e „napovídat“ 
ostatním. Pavel Horváth
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