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1. ÚVOD 

 
Sport je fenoménem dnešní doby. Dotýká se ţivota téměř kaţdého jedince a to nejen 

toho, který ho aktivně provozuje nebo se o něj zajímá jako divák. Je velmi sloţitý a 

rozmanitý, jelikoţ je úzce vázán na společenský vývoj. Reaguje na potřeby společnosti, stejně 

tak jako společnost ze sportu mnohé přejímá. Sport a volný čas jsou úzce propojeny. Tato 

vazba je evidentní, neboť sportovní aktivity se pro velkou část svých příznivců odehrává        

v jejich volném čase. 

Rekreační sport je v současnosti velmi oblíbenou náplní volného času a mnoho lidí ho 

vyuţívá například jako prostředek při sniţování nadváhy nebo prevenci civilizačních chorob. 

Právě rekreační sport a náklady na něj, jsem si zvolila jako téma své bakalářské práce. 

Vybrala jsem si dva outdoorové sporty, kterými jsou rekreační cyklistika a in- line bruslení a 

dva indoorové sporty a to plavání a squash. Tyto sporty jsem si zvolila pro jejich velkou 

oblíbenost ve Zlínském kraji a také proto, ţe jsou zde velmi dobré podmínky pro jejich 

provozování (cyklotrasy, sportovní centra atd.). Dalším důvodem pro volbu těchto sportů je 

jejich kladný vliv na zdraví jedince. 

 Hlavním cílem bakalářské práce bude navrhnout doporučení, které z těchto sportů jsou 

vhodné pro potencionální rekreační sportovce jak z finančního, tak i ze zdravotního hlediska. 

Za tímto účelem pouţiji několik metod, jako je například metoda obsahové analýzy, 

komparativní metoda nebo také analýza kladů a záporů vybraných sportů. Nejprve určím 

základní vybavení u jednotlivých sportů a vypočtu průměrné náklady na toto vybavení. Poté 

srovnám průměrné náklady na jednotlivé poloţky základního vybavení a dále pak provedu 

srovnání celkových průměrných nákladů všech čtyř sportů. Z výsledků zjistím, na který 

z vybraných rekreačních sportů jsou náklady nejvyšší. Nakonec zhodnotím finanční potřeby 

na jednotlivé sporty, jejich zdravotní hledisko a na závěr uvedu doporučení. 

Bakalářská práce bude rozdělena do dvou hlavních částí. V první teoretické části budou 

charakterizovány pojmy jako volný čas, sport, rekreace a vztah ekonomiky a sportu. V druhé 

části se budu věnovat přímo jednotlivým sportům a zjišťováním a porovnáváním nákladů     

na ně. 
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2. TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ 

 

2.1  Volný čas 

 
Volný čas lze definovat jako dobu, časový prostor, v němţ jedinec nemá ţádné 

povinnosti vůči sobě ani druhým lidem a v němţ se pouze na základě svého vlastního 

rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví, přinášejí mu radost a 

uspokojení a nejsou zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti. Často je odvozen od práce. Práci 

je v tomto smyslu nutné chápat jako zaměstnání, tedy činnost, která nám přináší ekonomické 

prostředky pro zajištění základních ţivotních prostředků.
1
 Volný čas je definován jako opak 

práce.
2
 Vývoj ulehčil lidem práci a vytvořil se tak časový prostor, chápaný jako volný čas.

3
 

Nárůst volného času je spojován s rozvojem hospodářství a technickým pokrokem, které 

přinesly úsporu času nejen v zaměstnání. Z jedné strany je tato skutečnost brána jako 

pozitivum moderní společnosti, ale často přináší i problémy. Ke konci předminulého století se 

velmi výrazně zkrátila pracovní doba a narostl čas, se kterým člověk mohl nakládat, jak chtěl 

a nemusel se věnovat práci za účelem získání prostředků na obţivu. Na začátku 19. století lidé 

pracovali 70-75 hodin týdně. Mezi lety 1917 a 1921 mnoho zemí uzákonilo osmihodinový 

pracovní den. Současný trend ve zkracování doby nemusí být vţdy přímo úměrný úspěchům 

hospodářství. Světová krize, která postihla hospodářství celého světa, způsobila zkrácení 

pracovní doby a tedy i předpoklad pro nárůst volného času lidí. To ve svém důsledku přineslo 

a přináší nárůst nezaměstnanosti. Nezaměstnaní mají relativně dost volného času. Otázkou 

však je, jak jej vyuţívají či mohou vyuţívat a je-li takový čas pro ně příjemný? Je zřejmé, ţe 

nelze volný čas, vţdy jednoznačně povaţovat za pozitivní výsledek ekonomické prosperity. 

Ukazuje se, ţe mnoho problémů, které tento stav přináší, jsou velmi závaţné. Narušují spolu  

s dalšími faktory sociální stabilitu společnosti a pohodu osobního ţivota lidí, jichţ se tento 

problém týká. Další skupinou, pro kterou můţe v určitých případech volný čas znamenat 

určitý problém, jsou senioři resp. lidé v důchodu. Jejich sociální role se změnila, změnily se 

většinou také ekonomické podmínky ţivota a pozitivní nárůst mnoţství volného času na jedné 

straně tak stojí proti mnohým limitujícím podmínkám jeho trávení.  

                                                 
1
 Slepičková I., Sport a volný čas 

2
 Fojtík I., Základy rekreologie 

3
 Drdácká B., Hrčka J., Rekreačná telesná výchova a šport 
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Všichni však nemají dostatek či přebytek volného času. Pracovníci často zůstávají         

na pracovišti dlouho po oficiálně stanovené pracovní době. Objevil se zde i nový fenomén 

zvaný „workoholismus“, kdy se člověk stal psychicky závislým na práci a neumí si vytvořit 

volný čas pro odpočinek a zábavu. 

2.1.1  Struktura volného času 

Struktura volného času můţe být velice pestrá. Volný čas můţe být vyplněn řadou 

činností od nicnedělání (nečinnosti) a prázdného povídání přes takové aktivity jako je 

zahrádkaření, kutění, pletení, jejichţ charakter je na rozmezí práce a volného času,             

přes poslech rádia, televize, čtení, návštěvu kina aţ k intenzivní aktivitě sportovní, kulturní a 

společenské. K posouzení podílu volného času v ţivotě, je vhodné jej vztáhnout k celkové 

době, kterou má jedinec k dispozici. Velké mnoţství činností, jimiţ se člověk ve svém 

kaţdodenním ţivotě zabývá, lze rozdělit podle určitých shodných znaků do skupin (viz. 

schéma 2.1). 

 

Schéma 2.1 Struktura nominálního fondu času 

Doba Činnost 

 
Pracovní 

V této době člověk vykonává práci. Tato činnost je motivována získáním 
prostředků k životu. Jedná se o hlavní zaměstnání, přesčasy, individuální 
přípravu na zaměstnání či účast na školení. 

 
Nutná 

mimopracovní 

Je naplněna činnostmi nezbytnými pro prostou existenci člověka a dále 
činnostmi, které nepřinášejí finanční efekt a nejsou ani věcí svobodného výběru. 
Jedná se o:  

a) uspokojování bio-fyziologických potřeb (spánek, jídlo, osobní hygiena..)                                                                                       

b) ostatní činnosti (cesta do práce a z práce, péče o domácnost) 

 
 
 
 

Volný čas 

a) aktivity manuální - zahrádkaření, kutilství, ruční práce, atp.     

b) aktivity fyzické - procházky, turistika, sport, apod. 

c) aktivity kulturně uměleckého typu receptivního - četba, návštěvy divadel, kin,  

d) aktivity kulturně uměleckého typu tvořivého a interpretačního - hudba, zpěv,  
atd. 

e) aktivity kulturně racionální - dobrovolné vzdělávání, sledování masmedií, atd.     

f) aktivity společensko formální - výkon veřejných funkcí, schůze ,atd. 

g) aktivity společensko neformální - rodinné aj. návštěvy, návštěvy kavárny  

h) hry, podívaná, sběratelství - sportovní diváctví, společenské hry      

i) pasivní odpočinek - sedění, polehávání, spánek 

 

Pracovní a nutnou mimopracovní dobu naplňují činnosti, které člověk musí vykonat. 

V běţném denním reţimu vyplňuje v průměru 8 hodin práce v zaměstnání, 8 hodin spánek     

2 hodiny jídlo a osobní hygiena a minimálně 1 hodinu čas strávený v dopravních prostředcích. 

V mimopracovní době je většina času věnována udrţení chodu domácnosti a péči o rodinu. 
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Aktivity spojené se sportem mohou mít řadu podob. Jsou proto součástí více skupin 

činností, kterým se člověk ve svém volném čase můţe věnovat. Zde je třeba zmínit i tzv. 

pasivní zájem o sport. Mnoho lidí ve svém volném čase pravidelně čte sportovní tisk a sleduje 

zpravodajství, navštěvují sportovní utkání nebo se na ně dívají v televizi. Náplň volného času 

některých lidí je třeba trenérská, cvičitelská nebo organizační činnost ve sportu. 

Jestliţe podíl času stráveného jednou aktivitou nebo více aktivitami naroste, musí se 

zmenšit doba vyuţívaná pro jiné činnosti.  

 

Schéma 2.2 Hlavní faktory modelu účasti v aktivitách dne, včetně aktivit volného času 

[volně dle Robinson, Godbey (1997, s. 17)] 

 
2.1.2 Místo sportu ve volném čase 

 

Výčet moţností, jak vyplnit svůj volný čas je velmi široký. Přitom časový prostor, který 

má člověk k dispozici, je omezený. Sportu konkuruje široká škála moţností a různých aktivit, 

jimiţ lze volný čas naplnit. 
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Činnosti, které jsou vybrány, jsou podmíněny řadou subjektivních a objektivních faktorů. 

V dnešní materiálně zaloţené společnosti se volný čas stal součástí hospodářství a staví svou 

prosperitu na masové konzumaci. Původní funkce volného času – regenerativní – je stále více 

zastiňována jinými funkcemi. Není proto samozřejmé, ţe kaţdý bude chtít věnovat svůj volný 

čas sportovním aktivitám zaloţeným na pohybu. Je však otázkou, zda má člověk volný čas. 

Na nedostatek volného času si lidé velmi často stěţují, avšak často je tento subjektivní pocit 

způsobem jen špatným hospodařením a řízením času. Ten, kdo se sportování ve volném čase 

chce věnovat, si čas většinou najde. 

Volný čas uţ dávno není záleţitostí pouze jedince, ale souvisí s ţivotem celé společnosti. 

Umění proţít volný čas co nejlépe se člověk musí naučit. Proto je třeba věnovat volnému času 

lidí pozornost nejen při výchově v rodině a ve škole, ale i v rámci celé společnosti, která se 

musí podílet na vytváření podmínek pro jeho příjemné a smysluplné vyuţití. 

 

2.2  Sport 

Sport a také pohled na něj se v posledních letech výrazně změnil. Podobně jako volný čas 

i sport prošel vývojem, který souvisí se změnami ve společnosti. Na jedné straně na ně 

reaguje, a na druhé straně ji sám zpětně ovlivňuje. V hospodářsky rozvinutých zemích jsou 

pro společenský vývoj určující dva hlavní trendy: globalizace a individualizace. Globalizace 

souvisí s vývojem moderní společnosti. Pro sport to znamená např. stírání hranic               

mezi zeměmi ve smyslu stejné podoby určitého sportu v různých zemích, rychlé šíření nových 

sportovních disciplín, ale také globalizaci problémů, se kterými se současný sport musí 

potýkat, jako jsou komercionalizace a doping.  

Sport jako společenský jev, je v dnešní době charakterizován i dalšími znaky. Sport 

prošel obrovskými proměnami z hlediska obsahu, organizačních forem a institucionálního 

zabezpečení. Jeho vývoj je úzce spjat s vývojem technologií, které společně s masovostí 

volného času a tedy i sportu umoţňují rozšiřovat spektrum sportovních činností a způsoby 

jejich provádění. Moderní sportovní vybavení, které je v dnešní době dobře dostupné a 

konstrukčně kvalitní, zpřístupňuje široké veřejnosti řadu sportů, které byly původně výsadou 

jen některých jedinců dostatečně dovedných nebo finančně zabezpečených. Moţnosti, které 

dnešní sport nabízí, poskytuje prostor pro projev kaţdého jedince, pro jeho seberealizaci a 

vyjádření hodnot, které jsou mu vlastní. Sport v dnešní době jiţ není homogenním 

společenským jevem, ale přináší velkou různorodost, je heterogenní co do obsahu i 

organizačních forem. Není výsadou pouze mladých talentovaných jedinců předvádějících 
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vynikající výkony, ale i lidí starších či handicapovaných, není spojen pouze s vítězstvím a 

prohrou, ale také s radostí, zábavou, zdravím nebo dobrodruţstvím. 

 

2.2.1 Definice sportu 

Ve světě jsou v dnešní době uţívány dva přístupy k pojetí sportu. Jedním z nich povaţuje 

jako základní znaky sportu hru, soutěţ a výkon. Naopak druhý přístup pojímá sport mnohem 

šířeji. Bere jej v souladu s významem, který mu byl dán před více jak 160 lety v Anglii, a to 

jako zábavu, rekreaci, cvičení. Zaměření hlavně na výkon a soutěţ byla a dosud je typická pro 

pojetí severoamerické. Sportovní výkon v tomto pojetí koresponduje s prosperitou a ziskem. 

Tento přístup je nejvíce uplatňován v profesionálním sportu. 

Vysvětlení tohoto pojmu najdeme v latinském původu slova. Latinské despotare, z něhoţ 

je slovo sport odvozeno, znamená bavit se, rozptylovat se.  

Sport byl vymezen následovně: „Sportem chápeme všechny formy tělesné činnosti, které 

ať jiţ prostřednictvím organizované účasti či nikoliv si kladou za cíl projevení či zdokonalení 

tělesné a psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosaţení výsledků v soutěţích 

na všech úrovních.“ Tato definice dává prostor pro začlenění i těch činností do sportu, které 

stály v předchozích přístupech na rozmezí sportu a jiných oblasti či které dokonce za sport 

nebyly povaţovány vůbec. Stejná důleţitost je přikládána jak sportu výkonově zaměřenému, 

jako je výkonnostní a vrcholový sport, tak i nejrůznějším formám sportu provozovaných       

za účelem posílení zdraví, pro rekreaci či pro silně emocionální proţitky. 

 

2.2.2 Struktura sportu 

Vlivem vývoje se původně relativně homogenní systém sportu přeměnil na značně 

heterogenní jev. Jeho struktura je mnohem sloţitější neţ bývala v minulosti, je mnohem 

citlivější na změny probíhající uvnitř i vně sportu, je mnohem blíţe spjat s ţivotem lidí a to i 

těch, kteří jej sami aktivně neprovozují. Součástí sportu jsou jednotlivci se svými osobními 

potřebami a očekáváními. Jsou zde dodrţována různá vnitřní pravidla. Díky těmto 

skutečnostem je velmi obtíţné vytvořit jediné a jednoznačné členění sportu. Jako podstatný a 

velmi důleţitý se ukazuje výběr kriteria či kritérií, která jsou pro určité členění zvolena. 

 

2.2.3  Struktura sportu podle úrovně výkonnosti 

V našich podmínkách se sport nejčastěji dělí podle úrovně výkonnosti. Týká se to 

především sportu chápaného v „uţším“ pojetí. Sport se zde dělí na vrcholový, výkonnostní a 

rekreační. U vrcholového a výkonnostního sportu se přitom předpokládá, ţe jsou nutně 

spojeny s pravidelnou účastí v soutěţích a členstvím ve sportovních organizacích. Vrcholový 
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sport je velmi úzce spjat se sportem profesionálním a to zejména v tom případě, kdy se       

pro jedince stal hlavním zdrojem obţivy. Profesionální sport se pak samozřejmě odehrává 

zcela mimo sféru volného času. Rekreační sport jiţ většinou není spojen se soutěţemi a 

formální účastí, ale můţe být provozován individuálně bez vazby na organizaci a to 

především s cílem zrekreovat se. K těmto pojmům patří také pojem tzv. masový sport. Termín 

„masový sport“ se začal pouţívat v souvislosti se snahou podpořit sportování široké veřejnosti 

s cílem posílit jejich zdraví a zdatnost.  

Toto členění sportu však nepokrývá všechny podoby sportu. Sport nelze brát pouze 

z pohledu výkonnostní úrovně a účasti v soutěţích. Je na něj třeba nahlíţet v „širším“ pojetí, 

které se snaţí vystihnout jiţ zmíněnou šíři a různorodost. Jako vhodné pro vysvětlení sportu 

z tohoto hlediska se nabízejí dvě následující klasifikace. První se zaměřuje na vnější 

společenské impulsy jeho vývoje, druhá zůstává spíše uvnitř sportu a vychází z důvodů,      

pro které se lidé sportu věnují. 

 

2.2.4 Struktura sportu podle etap vývoje 

Vývoj sportu jako společenského jevu, neprobíhal pochopitelně izolovaně, ale odráţely a 

odráţejí se v něm vývojové tendence celé společnosti. Za velmi podstatné z hlediska 

novodobého sportu povaţujeme tři etapy jeho vývoje. V první etapě došlo k institucionalizaci 

sportu, coţ znamená především zavedení mezinárodně platných pravidel, systému soutěţí a 

ustanovení sportovních organizací na nejrůznějších územních úrovních. Ve druhé etapě došlo 

k jiţ zmíněné orientaci sportu ke zdraví a zdatnosti široké veřejnosti. Třetí etapa je typická 

tím, ţe hledá alternativy k dosavadnímu náhledu na svět a způsobu ţivota i ve sféře volného 

času tedy i ve sportu (postmodernismus). 

 

1. Etapa – tradiční sport 

Tato etapa reprezentuje „opravdové provozování sportu“. Sportovní činnosti 

jsou dány přesně vymezenými pravidly daného sportovního odvětví či disciplíny, která 

mají obvykle mezinárodní platnost. Cílem účastníků je dosaţení nejvyššího výkonu. 

Důleţitost těchto hodnot je podmíněna motivy účastníků a souvisí s úrovní jejich 

výkonnosti. Absolutně maximální výkonnost v podobě profesionálního a vrcholového 

sportu se nachází mimo prostor volného času. 

 Tradičně orientovaný sport má vlastní ustálenou terminologii a pravidla. 

Sportovci jsou členy formálních skupin a o členství ve skupině musejí většinou 

usilovat, musejí k tomu splňovat určité výkonnostní podmínky. Systém soutěţí je 
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pravidelný a podle úrovně se pak dále dělí na lokální, regionální, národní či 

mezinárodní. Zahrnuje všechny známé kolektivní a individuální sporty, které splňují 

výše uvedené charakteristiky.   

 

2. Etapa – sociokulturně orientovaný sport 

Sociokulturně orientovaný sport stejně jako alternativní sport umoţňuje svým 

účastníkům moţnost vyuţití ve volném čase prostřednictvím velké a pestré škály 

tělesných aktivit. Jak jiţ název napovídá, je sociokulturní sport spojen s hodnotami a 

přínosy kulturního a sociálního či socializačního charakteru. Jeho podoba je úzce 

spjata s trendy vývoje společnosti. Posílila se úloha sportu jako prostředku 

podporujícího zdraví a zdatnost. Kromě toho lidé hledají ve sportování a cvičení i 

další moţnosti pro obohacení svého ţivota. Nabízí se jim moţnosti kontaktu s druhými 

lidmi, seberealizaci, překonávání sebe sama i přírody. 

 Činnosti provozované v takto zaměřeném sportu se velmi podobají činnostem 

sportu tradičně pojímaného, avšak s rozdílem, ţe mohou být modifikovány, 

pozměněny, uzpůsobeny zájmům či fyzickým a psychickým předpokladům 

zúčastněných jedinců. Terminologie sportu je neustálená, má aţ hovorový charakter. 

Obsah i forma činností jsou ovlivněny podmínkami a moţnostmi, za kterých jsou 

prováděny. Pravidla prováděného sportu jsou upravována samotnými účastníky podle 

momentálních podmínek – sportoviště či místa, kde sportují, počtu hráčů, času, který 

mají pro danou aktivitu k dispozici. Sportoviště nemusí mít standardizované rozměry. 

Účastníci jsou členy neformálních, dočasných skupin a jejich členy se stávají zcela 

svobodně a mohou z nich kdykoliv vystoupit.  

 

3. Etapa – alternativně orientovaný sport 

Jde o historicky nejmladší linii sportu. Tato orientace je velmi úzce spjata 

s postmodernistickým vnímáním společnosti a jejich problémů. Jsou velmi často 

spojeny s ekologickými či mírovými hnutími. Sport v této podobě přispívá                

ke kultivaci člověka a humanizaci společnosti. Činnosti zde provozované napomáhají 

pěstovat solidaritu a spolupráci s druhými lidmi. Příkladem mohou být různé 

charitativní akce, které mají za úkol alarmovat svět např. na podporu boje proti 

zákeřné nemoci. 

 Tato sportovní orientace obsahuje řadu nových aktivit, relaxační cvičení, 

zdravotní cvičení, která však nejsou aplikována lékařem jako ryze léčebný prostředek. 
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Řada z těchto aktivit nemá soutěţivou formu v klasickém slova smyslu. Jde v nich 

především o zdokonalení sebe sama, svého těla i mysli. 

 Činnostem alternativně orientovaného sportu se lidé věnují ve skupinách i 

individuálně. Přitom vyuţívají nabídek dobrovolných a soukromých organizací, které 

jim poskytují sluţby bezplatně nebo na komerční bázi. Své místo zde zaujímá i tzv. 

komunální sport. Zajištění péče o sport na úrovni obecní a krajské by se mělo zaměřit 

na vytváření podmínek pro sport široké veřejnosti. Společně s tím by měla probíhat 

potřebná osvěta o významu sportu pro kvalitu ţivota. 

 

2.2.5  Struktura sportu podle motivace 

Evropská charta sportu
4
 uvádí řadu důvodů, proč se lidé zapojují do sportu a pro které je 

nutné jim tuto účast poskytnout a zajistit. Vyuţívá faktu, ţe sport je prostředím, v němţ lidé 

hledají naplnění hodnot a potřeb, které preferují nebo jsou jim blízké. Toto hledisko 

zdůrazňuje individuální pojetí účasti ve sportu.  

 

Elitní sport 

Pojem elitní sport se u nás shoduje s pojmem vrcholový sport respektive profesionální. 

Dominantními motivy jsou zde: dosaţení maximálního moţného výkonu, vysokého 

sociálního postavení a dobrého finančního ocenění. Je zde velké působení komercializace a je 

nutná (polo)profesionální účast sportovce. Elitní sport překračuje hranice volného času. 

 

Soutěţní klubový sport 

Zde funguje směsice motivů od vzrušení ze soutěţe, snahy po osobním maximálním 

výkonu, aţ po potřebu sociálních kontaktů. Účast členů je vázána na sportovní kluby a 

federace. Potřeba soutěţení a výkonu jsou zde vţdy přítomny. 

 

Rekreační sport 

Hlavními cíly jsou: relaxace, zdraví a společenské kontakty. Nabídka rekreačních sportů 

probíhá nejčastěji ve sportovních klubech, oddílech jako sluţba pro veřejnost. Jeho účastníci 

si svůj program volí samostatně bez vazby na organizace, věnují se sportu individuálně. 

 

 

 

                                                 
4
 Základní a významný dokument týkající se sportu 
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Fitness sport 

Dominantním motivem je pěstování tělesné zdatnosti. Zajištění fitness sportu je součástí 

nabídky soukromého sektoru, stejně jako je individuální záleţitostí probíhající mimo 

organizaci (např. kondiční běh, cyklistika). Účastníci tohoto sportu cíleně usilují o růst své 

tělesné zdatnosti a pečlivě sledují změny.  

 

Rizikový a dobrodruţný sport 

Účelem takto pojmenovaného sportu je proţít dobrodruţství a napětí. Sportovní aktivity 

tohoto typu jsou zajišťovány především komerční sférou. Tyto sporty bývají často velmi 

finančně náročné (parašutismus, vysokohorské expedice, rafting atp.) a to nejen z důvodu 

potřebného materiálního vybavení, ale i prostředí, v němţ se uskutečňují. 

 

Poţitkářský sport 

Důvodem k provozování tohoto je touha po proţití něčeho výjimečného, snaha                

o dosaţení exkluzivní zábavy a potěšení. Záţitky a poţitky tohoto typu nabízí především 

komerční sféra, často s působností v cestovním ruchu. 

 

Kosmetický sport 

Tento druh sportu se zaměřuje na dokonalý sport. Komerční nabídka vyuţívá 

narcistických motivů účastníků, jejichţ touhou je mít dobře stavěnou a vypracovanou postavu. 

Nabídka bývá velmi často doplňována sluţbami kosmetického charakteru (solárium, masáţe).  

 

2.3  Rekreace 

Volný čas vytváří prostor pro uspokojení řady lidských potřeb. Mezi základní patří 

odpočinek, regenerace fyzické i psychické síly, zrekreovat se. Rekreace má v našem ţivotě 

podstatné místo, je jeho větší či menší součástí. 
5
 

Původ slova rekreace je z latinského slova „recreare“. Creare znamená tvořit, předpona – 

re dává tomuto slovu význam opakování, znovuvytvoření. V přeneseném slova smyslu pak 

recreare znamená obnovit, osvěţit.
6
 

Rekreování se, rekreace jsou součástí doby mimo práci, mimo pracovní povinnosti. 

Kaţdý člověk upřednostňuje jiný způsob a formu rekreace. Výběr, který učiní, je podmíněn 

mnoha faktory od kulturních tradic, prostředí, v němţ ţije, výchovy, jíţ prošel, i aktuální 

                                                 
5
 Slepičková I., Sport a volný čas 

6
 Fojtík I., Základy rekreologie 



 

13 

 

situace, v níţ se nachází. Kaţdodenní přítomnost rekreace odráţí nejen ţivot jedince, ale také 

rodiny či celé společnosti. Obsahem rekreace jsou aktivity určitého typu, jejichţ provádění 

současně přináší zábavu, odpočinek a znovunabytí psychických i fyzických sil. 

Jsou uváděny 4 znaky, určující zdali se jedná o rekreaci. Lze je popsat následovně: 

 

a) Rekreace je činností 

Při rekreaci se vţdy jedná o určitý druh akce, která stojí proti klidu, pasivnímu 

odpočinku. To znamená, ţe musí být vykonávána nějaká činnost, která je buď 

tělesného, mentálního nebo emocionálního charakteru. Můţe se jednat o velmi 

intenzivní činnost např. rafting na horské řece, ale také o činnosti spojené s téměř 

nehmatatelným fyzickým úsilím při četbě či poslechu hudby. Musí se ovšem jednat    

o činnost vedoucí k odpočinku, regeneraci a znovunabytí sil. Jako rekreaci nemůţeme 

povaţovat činnost, která by přivodila jedinci tak velkou únavu, ţe by nebyl schopen 

následně plnit dobře své pracovní činnosti či neměl dostatek sil pro svůj osobní ţivot.  

 

b) Rekreace je svobodná a dobrovolná činnost 

Rekreace je prováděna ve volném čase. V rámci rekreace uspokojuje jedinec 

své potřeby a zájmy, můţe si dobrovolně vybrat, co bude dělat. Rekreace je věcí 

nezávislé volby. Jedinec je při výběru činnosti relativně svobodný. Existuje totiţ jak 

subjektivní, tak objektivní podmíněnost. Faktory jako věk, pohlaví, zdravotní stav a 

další včetně hodnotového systému povaţujeme za subjektivní. Objektivní 

podmíněnost je dána např. na moţnostech výběru daných podmínkami časovými, 

místními, finančními atd., za nichţ k volbě dochází.  

 

c) Rekreace je různorodá 

Způsob rekreování je individuální, rekreování jednoho člověka nemusí 

vyhovovat jinému jedinci. Lidé se liší svými potřebami, zájmy či motivací, proto můţe 

mít rekreace řadu forem a podob. Člověk, který se věnuje činnostem spojených 

s rekreací, uplatňuje různé dovednosti, znalosti a zkušenosti. Úroveň těchto dovedností 

můţe mít např. vliv na to, zda si jedinec danou formu rekreace vybere. Člověk rád 

dělá to, co mu jde, co umí a vyhýbá se činnostem, které mu činí obtíţe. Někdy však 

naopak tato malá či nedostatečná znalost či dovednost provokují k tomu, aby si danou 

rekreační činnost vybral. 
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d) Rekreace slouţí rozvoji lidské osobnosti 

Rekreaci se většinou přikládají pozitivní hodnoty, hovoří se o rozvoji lidské 

osobnosti a jejím přínosu pro společnost. Neměl by v ní chybět prvek rozvoje 

osobnosti v psychické, fyzické či emocionální sféře lidského bytí. 

Pokud vezmeme v úvahu velkou šíři lidských potřeb a zájmů, které jsou ze 

značné míry podmíněné sociálním prostředím, je zřejmé, ţe činnosti volného času 

mohou mít i negativní přínosy. To můţe být například potřeba vybít nadbytečnou 

energii, která je v určitých sociálních skupinách uspokojována vandalskými akcemi, 

jimiţ se baví ve volném čase. Proto se někdy mluví o pseudorekreaci. Tato forma 

rekreace je sice záleţitostí stojící mimo povinnosti, je svobodnou volbou vedoucí 

k uspokojení potřeby, avšak její součástí není rozvoj osobnosti společensky ţádoucím 

nebo alespoň přijatelným způsobem. Tento způsob rekreace není obecně jako rekreace 

chápán a přijímán, ale je třeba mít jej na paměti.  

 

Schéma 2.3: Schéma rekreace 

Účel 

 

Rekreací není kaţdá činnost prováděná ve volném čase, ale jen ta, která současně splňuje 

tři podmínky – zábavu, odpočinek a znovunabytí sil. Rekreaci lze tedy charakterizovat jako 

tělesnou a duševní činnost, jíţ se lidé věnují ve svém volném čase pro radost, osvěţení, 

posílení a odpočinek. Tato činnost je závislá jak na samotném jedinci, tak na společenském 

prostředí, v němţ se uskutečňuje.
7
 

 

                                                 
7
 Slepičková I., Sport a volný čas 
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2.4  Pohybová rekreace 

Stejný význam mají i pojmy rekreace pohybem nebo tělocvičná rekreace. Toto slovní 

spojení začalo být uţíváno koncem 60. let minulého století v souvislosti s podporou 

sportovních aktivit a pravidelného pohybu široké veřejnosti. Pojem tělocvičná rekreace dobře 

vystihuje skutečnost, ţe rekreace je uskutečňována prostřednictvím tělocvičných aktivit.
8
 

S rozšířeným chápáním pojmu sport se pohybová rekreace z velké části kryje se sportem, 

který je provozován ve volném čase. Dříve se vedle sebe stavěly čtyři samostatné formy 

tělesných aktivit – tělesná výchova, sport, turistika a pohybová rekreace. Časem se však 

pohybová rekreace postupně z velké části ztotoţnila se sportem v jeho širokém pojetí. Tento 

průnik se však netýká některých forem pohybové rekreace, které představují zájmovou 

činnost ve volném čase, jejíţ součástí je tělesná aktivita (např. myslivost, zahrádkaření), avšak 

za sport nejsou povaţovány. Vedle pojmu sport, rekreace, pohybová rekreace se velmi často 

uţívá pojem „sport pro všechny“. Jednoduše se dá říci, ţe se jedná o část sportu prováděného 

ve volném čase bez ambicí po vysoké výkonnostní úrovni, tedy mimo vrcholový (elitní) sport. 

Mezi rekreační pohybové aktivity jsou řazeny mnohé aktivity sportovní a dále také 

aktivity volného času stojící mimo sport. Jsou jimi procházky, práce na zahradě a mnoho 

dalších zájmových činností spojených s pohybem jako je kynologie, myslivost, ochrana 

přírody. 

Kaţdý má jinou nejoblíbenější formu rekreace. Pro někoho je to fyzická práce                

na zahradě, jiný rád podniká s partou cyklistické výlety, další se věnuje myslivosti. V kaţdé 

z těchto aktivit je tělesná aktivita ve větší či menší míře obsaţena. Pohyb tak můţe být 

činností směřující k uspokojování různých zájmů.  

Pohybová rekreace je forma rekreace, kde je pohyb součástí svobodně zvolených a 

prováděných činností a dodejme, ţe tyto činnosti mají současně i svou emocionální a mentální 

komponentu. Při provádění pohybové činnosti je kromě fyzických sil potřeba uplatnit i řadu 

mentálních aktivit. Činnost je také doprovázena emociálními proţitky vyvolanými            

např. krásami přírody při turistice či setrváním ve společnosti stejně zaloţených jedinců. 

Pohybová rekreace tedy není ve většině případů pouze fyzickou činností. Je to tělesná činnost 

od mírného aţ po vysoké fyzické zatíţení, kombinovaná s činnostmi mentálními a provázená 

emocionálními proţitky.
9
 

 

                                                 
8
 Fojtík I., Základy rekreologie 

9
 Slepičková I., Sport a volný čas 
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2.5  Sport a ekonomika 

Sport je v dnešní době společenský a ekonomický jev narůstajícího významu, jeţ 

významným způsobem přispívá k ekonomickému rozvoji společnosti. V zemích EU 20% 

populace sportuje v klubech, většina ale neorganizovaně. 

Sport je s ekonomikou propojen mnoha jak přímými tak i nepřímými vztahy. Tyto vztahy 

působí obousměrně. Ekonomika vytváří příznivé podmínky pro rozvoj sportu a sport 

napomáhá rozvoji národní ekonomiky. Patří sem: 

- organizace sportovních akcí, 

- výstavba sportovních objektů a zařízení, 

- výroba zařízení pro sportovní objekty, výroba nářadí a náčiní, 

- obchod se sportovním zboţím, 

- sluţby (např. fitcentra, posilovny, atd.) 

- doprava sportovců a diváků, 

- cestovní ruch – sportovní turistika, 

- mediální sféra. 

Bílá kniha
10

 sportu uvádí, ţe sportovní prostředí generuje v zemích EU aţ 3,7 % HDP a 

zaměstnává aţ 5,4 % pracovní síly.
11

 

Do českého sportu proudí v posledních letech z veřejných prostředků stále méně financí, 

coţ se odráţí i na poklesu počtu lidí, kteří se sportu aktivně věnují. Tím dochází také 

k výraznému procentuálnímu nárůstu lidí s obezitou. 

Tuto nepříznivou situaci si začali uvědomovat i přestavitelé jednotlivých sportovních 

svazů. Právě proto byla v loňském roce vypracována analýza, která popisuje aktuální stav 

financování českého sportu, a to nejen vrcholového, ale sektoru jako celku. Výsledkem je 

zjištění, ţe finanční situace tuzemského sportu je v porovnání s rokem 1989 mnohem horší. 

Objem financí dosáhl největšího poklesu v letech 1997 aţ 1999, naopak v roce 2001 dosáhl 

svého vrcholu. 

Ze studií vyplývá, ţe Česko ze svých veřejných rozpočtů přispívá na sport pouhých deset 

eur ročně v přepočtu na jednoho obyvatele. Pro srovnání například Francie, která je v tomto 

ohledu nejštědřejší, přispívá více neţ 180 eury. 

                                                 
10

 Představuje první ucelenou iniciativu Evropské Komise v oblasti sportu 

11
 Hudský A., Kdo financuje sport, Marketing magazine 05/09 
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Dle průzkumu vydá kaţdý Evropan na sport 177 eur, tedy asi čtyři a půl tisíce korun 

ročně. Obyvatelé České republiky tak celkově investují do sportování a s tím souvisejícího 

vybavení téměř 46,5 miliardy korun ročně. I při úplném opominutí pozitivního efektu 

přímých daní vychází příjem do státního rozpočtu okolo 8,8 miliardy korun. 

Sportovní prostředí má pro státní rozpočet a HDP jednoznačný přínos prostřednictvím 

různých poplatků (za sluţby, nákup vybavení, DPH atd.). Do „eráru“ tedy plyne suma, která 

je mnohonásobně vyšší, neţ stát rozdá sportovcům. 

Je tedy jasné, ţe pokud se má na této nepříznivé situaci něco zásadně změnit, je zapotřebí 

sehnat dostatečné finanční zdroje, jeţ pomohou „nahnat“ na sportoviště co nejvíce obyvatel 

státu. V budoucnu pak bude z takové investice těţit i stát.
12

 

 

2.6  Faktory ovlivňující současný růst a sociálně ekonomický význam 

sportu 

Existuje více faktorů, které v současnosti ovlivňují společenský, politický a ekonomický 

význam sportu:  

1. Zvyšování mnoţství volného času 

2. Nárůst nových sportů a pohybových aktivit 

3. Nárůst počtu zařízení nabízejících tytéţ pohybové aktivity, zvláště pak aktivity 

v oblasti fitness 

4. Nárůst výroby zboţí vztahujícího se ke sportu  

5. Nárůst sponzoringu 

6. Nárůst zájmu masmédií o sport 

 

1.  Zvyšování mnoţství volného času 

Tato kategorie je jistě dosti diskutabilní a zdá se, ţe v České republice zatím 

není nárůst volného času příliš znatelný. Volný čas nemůţeme chápat pouze 

jednostranně, jako prostor pro regeneraci pracovní síly. Je třeba brát v úvahu jeho další 

funkci, kterou je univerzalizace člověka, který by se měl prostřednictvím volného času 

rozvíjet jako harmonická kultivovaná osobnost. Jedinec je značně ovlivněn společností 

a jejími poţadavky, kterými jsou např. zvýšení kondice, vzhled, společenské 

postavení. 

                                                 
12

 Hergesell O., Fojtík V., Euro 2, 11. ledna 2010 
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Zjistit zda má jedinec dostatek volného času, je velmi obtíţné. Stejné mnoţství 

volného času, které jeden povaţuje za dostatek, můţe druhý povaţovat                       

za nedostačující.  

 Ze sociologických výzkumů vyplývá, ţe lidé si dovedou najít stále více času 

pro své koníčky, zájmy a také pro pohybové aktivity. Obecně můţeme říci, ţe 

s nárůstem mnoţství volného času, roste i zájem o sport. Sport je v současnosti velmi 

významnou volnočasovou aktivitou. 

 

2. Nárůst nových sportů a pohybových aktivit 

Na světě se neustále objevuje velké mnoţství nových sportů, které se prosazují 

a stávají populárními a přicházejí postupně také do České republiky. Aby se zde byly 

schopny prosadit, musí být zvládnutelné. Sporty „pro širokou veřejnost“ jsou relativně 

levné a materiálně i fyzicky méně náročné neţ sporty adrenalinové, které bývají velmi 

často náročné jak na výbavu, tak i odvahu. Potřebné dovednosti a provozování sportu 

musí být dostupné. Obrovský boom byl zaznamenán v oblasti fitness, oblíbené jsou 

tzv. adrenalinové sporty a dále například squash, horská cyklistika, in-line bruslení a 

další. Stejně tak se objevují nové sporty, nové sportovní zařízení, kurzy dovedností 

nutných ke zvládnutí nové sportovní disciplíny, vyrábí se nové sportovní nářadí, 

náčiní, sportovní výzbroj a výstroj. 

 

3. Nárůst počtu zařízení nabízejících tytéţ pohybové aktivity, zvláště pak aktivity 

v oblasti fitness 

V poslední době vzrostl počet posiloven a zařízení nabízejících různé sportovní 

vyţití – od relaxačních cvičení aţ po pohybové aktivity vyţadující vysokou fyzickou 

zdatnost. Vzrostla také nabídka placených sportovních kurzů a sportovně rekreačních 

pobytů. Stále více je nutné budovat si kladný a dlouhodobý vztah se zákazníky. 

Dalším důleţitým prvkem je získávání nových zákazníků, přitom však neopomínat   

na zákazníky stávající. 

 

4. Nárůst výroby zboţí vztahujícího se ke sportu  

Na trhu se objevuje celá řada sportovních produktů jak materiálních, tak 

nemateriálních. Mezi materiální řadíme sportovní nářadí, výzbroj a výstroj, výţivu, 

nápoje. Za nemateriální se povaţuje např. nabídka sportovních sluţeb, sportovní 

výkony, věda, výzkum a podobně. Vývoj výroby sportovního zboţí sleduje poţadavky 
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jednotlivých segmentů trhu, tvořených podle míry aktivního zapojení jedince            

do sportovních aktivit (vrcholoví, výkonnostní, rekreační sportovci). Dále pak podle 

věku, pohlaví, způsobu trávení volného času, atd. 

 

5. Nárůst sponzoringu 

Sponzoring je velmi významným prostředkem jak získat finanční prostředky 

k naplnění cílů a realizaci všech aktivit sportovních zařízení, organizací, ale také 

jednotlivců. Bez sponzoringu by se například vrcholový sport vůbec nemohl rozvíjet. 

 

6. Nárůst zájmu masmédií o sport 

Zájem masmédií o sport v poslední době značně roste, jelikoţ vzájemná vazba 

je prospěšná oběma stranám. Média jsou si vědoma přitaţlivostí sportu, jelikoţ zvyšují 

její sledovanost. Lidé se zase prostřednictvím masmédií dozvídají o nových 

sportovních odvětvích a sportech, mohou sledovat sportovní utkání nebo sportovní 

události. To ovlivňuje i jejich rozhodování o tom, ţe si třeba některý sport vyzkoušejí, 

i kdyţ jen v rekreační formě. Na základě toho vzniká popularita nových sportů, ale 

také rostou příjmy provozovatelů sportovních zařízení.
13

 

 

2.7  Sport jako veřejný statek 

 
2.7.1 Sport ve veřejném sektoru 

Oblast tělesné výchovy a sportu je zahrnuta zejména v bloku odvětví rozvoje člověka – 

tělesná kultura, kde participuje v oblasti školství, zdravotnictví a kultury. 

Sport je z hlediska ekonomické klasifikace velmi diferencovaný a také jeho jednotlivé 

části musí být odlišně ekonomicky posuzovány. Specifické oblasti tělesné výchovy, pohybové 

rekreace i sportu tak mají znaky veřejného sektoru a to jak posláním, funkcí, činností i cíli. Je 

však nutné určit, o jakou část sportu se jedná. 

V souladu s obecným tvrzením lze říci, ţe i sport můţe svým charakterem diferencovaně 

plnit soustavu funkcí a to: 

- funkce ekonomické 

- funkce sociální (výchovné, branné, atd.) 

- funkce politické  

- funkce etické 
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Velmi záleţí na konkrétní nabídce a formě sluţby, kterou sport nabízí.   

Ve sportu nalezneme vedle sebe oba sektory sluţby – ziskový a neziskový. Podíl 

ziskového sektoru je menší, jeho význam se však neustále zvyšuje, coţ se mimo jiné 

projevuje na makroekonomických ukazatelích podílu tohoto odvětví na HDP. Ziskové a 

neziskové části subjektů sportu se vzájemně doplňují a také podmiňují. 

Veřejný sektor je v klasické ekonomice produktem trţního sektoru, avšak u sportu je 

pořadí nezávislé. Oba tyto sektory se navzájem ovlivňují i ve svém vlastním chování. Trţní 

sektor však není přímým motorem výkonnosti a efektivnosti. V důsledku nedokonalé 

konkurence veřejného sektoru v mnoha oblastech sportu tak trţní sektor v oblasti sportu 

pouze reaguje na ziskové příleţitosti trhu, bez jakýchkoli dalších cílů. 

 

2.8 Poptávka a nabídka produktů a služeb sportu 

Poptávka 

Výdaje na produkty a sluţby v oblasti sportu jsou neustále ovlivňovány ostatními 

konkurenčními výdaji směřovanými do volného času. Jsou v neustále restrikci dvou veličin a 

to času a domácích výdajů. Na poptávku po sportu mají vliv: 

- struktura preferencí poptávajících, 

- výše cen poptávaného zboţí a sluţeb sportu, 

- druh, kvalita, technologie a prostorové rozloţení poptávaného zboţí a sluţeb sportu, 

- informace o moţnostech sportovních a pohybových aktivit, 

- rozsah volného disponibilního času, 

- výše příjmů a bohatství, 

Poptávkový potenciál lze znázornit i podle socio-demografických znaků (schéma 2.4) 

 

Schéma 2.4 Demografický profil poptávajících produkty a sluţby sportu 

stáří    rodinný stav 

     

pohlaví  
Poptávající produkty a 

sluţby tělesné kultury 

 počet dětí 

    

bydliště   vzdělání/povolání 

     

národnost    příjem 

 

2.8.1 Determinanty poptávky sportu – preference a užitek 

 Ve smyslu ekonomické teorie bereme preference jedinců jako subjektivní třídění zboţí a 

sluţeb do určitého pořadí s emočním upřednostněním při výběru. 
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Mezi nejdůleţitější faktory ovlivňujících preference jednotlivců a domácností jsou 

společenské trendy. Tyto společenské trendy mají vliv na ţivotní styl a utvářejí ekonomickou 

poptávku. Z těchto trendů lze odvodit, jak se budou v budoucnosti vyvíjet preference a 

perspektivy jednotlivých odvětví lidské činnosti, rozvoj oborů a také perspektivy sportu. 

Trendy můţeme shrnout do sedmi oblastí:  

1. Globalizace 

2. Sluţby 

3. Flexibilita 

4. Individualizace 

5. Medializace 

6. Mobilita 

7. Orientace na záţitek 

 

Těchto sedm tendencí vyjadřuje současný vývoj. Ten nasvědčuje tomu, ţe všechny vlivy 

budou postupovat souběţně, přičemţ intenzita některých bude dočasně převládat, neţ vyčerpá 

svou vlastní podstatu, zatímco jiný trend teprve nastoupí v příhodných společenských, 

politických, ekonomických a kulturních podmínkách.  Jednotlivé vlivy se tedy budou 

postupně kumulovat a zvyšovat poptávku po sportu a sportovně zaměřené rekreaci. 

Poptávka po sportu má i jinou dimenzi, vyplývající přímo ze společenských trendů – 

kaţdý konzument při ní sleduje své vlastní cíle (individualizace a orientace na záţitek). 

Jedinec nakupuje produkty sportu, protoţe očekává nějaký vlastní uţitek. Tyto uţitky však 

nemohou být jednoduše koupeny, konzument musí vynaloţit další úsilí ve formě              

např. zručnosti, umění, energie, atd. Jedinec nákupem takového specifického produktu 

nakupuje pouze opci uţitku a na něm závisí, jak dalece tuto opci vyuţije v porovnání 

s očekáváním od příslušného zakoupeného produktu.
14

 

 

2.9  Model chování spotřebitele 

 
Při rozhodování o koupi určitého výrobku se spotřebitelé rozhodují podle různých 

faktorů. Stejně tak si vybírají i rekreační sport, kterému se budou věnovat. Tyto faktory 

ovlivňují také jejich rozhodnutí o koupi vybavení pro zvolený druh sportu.  

Výchozím bodem je model „stimul – reakce“, který ukazuje marketingové a ostatní 

stimuly vstupující do spotřebitelovy „černé skříňky“ a vytvářejí reakce (schéma č. 2.5). 
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 Novotný J. a kolektiv, Ekonomika sportu- vybrané kapitoly 
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Stimuly vlevo (vnější stimuly) se dělí do dvou skupin – trţní stimuly (výrobek, cena, místo a 

propagace) a stimuly prostředí, které zahrnují hlavní vlivy spotřebitelova makroprostředí – 

ekonomické, technologické, politické a kulturní. Na základě těchto stimulů si spotřebitel 

vytváří své kupní rozhodnutí. Kupní rozhodnutí jsou ukázána vpravo, jde o volbu výrobku, 

značky, obchodníka, mnoţství výrobků a doby nákupu.  

 

Schéma 2.5 Model chování spotřebitele 

 

Vnější stimuly  Spotřebitelova černá skříňka  Kupní rozhodnutí 

Tržní Prostředí  

Vlastnosti 

kupujícího 

Rozhodovací 

proces kup. 

 Volba výrobku 

      

 

Volba značky 

Výrobek Ekonomické  Kulturní  

Zjištění 

potřeby  Volba prodejce 

Cena  Technologické 

 

Sociální 

Sběr 

informací 

  

Načasování koupě 

Místo Politické  

 

Osobní Hodnocení  Volba mnoţství 

 

Propagace Kulturní  

 

Psychologické Rozhodnutí      

       

Chování po 

koupi      

      

 

     

            

 

2.9.1 Hlavní faktory ovlivňující chování spotřebitele 

 

Spotřebitelovo rozhodnutí je závislé na jeho kulturních, sociálních, osobních a 

psychologických faktorech. Tyto faktory můţeme rozdělit (schéma 2.6) 
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Schéma 2.6  Model faktorů ovlivňujících chování spotřebitele 

 

Kulturní     

Kulturní Sociální    

  

Referenční 

skupina Osobní   

    Věk a stupeň 

ţivotního cyklu 

  

    Psychologická  

      Motivace 

KUPUJÍCÍ 

    Povolání   

Subkultura Rodina   Vnímání 

    Ekonomické 

podmínky 

  

      

      Zkušenost 

    Ţivotní styl   

      Přesvědčení a 

postoje     Osobnost a 

sebeuvědomění 

 

      

Společenská 

vrstva 

Role a statusy    

    

 

Většina těchto faktorů je těţko předvídatelných, coţ znamená, ţe je prodejce nemůţe 

ovlivnit, ale musí je brát v úvahu, jelikoţ podle nich se spotřebitel rozhoduje.
15
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3. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

 
V této části práce pouţiji několik metod k určení průměrných nákladů na jednotlivé 

sporty a také jejich vliv na zdraví jedince. Pouţitými metodami budou metoda obsahové 

analýzy, komparativní metoda a analýza kladů a záporů vybraných sportů. 

 

3.1 REKREAČNÍ CYKLISTIKA 

Kolo je v současné době nejen vynikajícím dopravním prostředkem, sportovní 

disciplínou, ale také zdrojem zábavy, odpočinku a prostředkem rekreačního sportování. 

Cykloturistům slouţí velké mnoţství značených cyklostezek a cyklotras. Rekreační oblasti se 

snaţí co nejlépe splnit nároky vyznavačů tohoto sportu, a tak vznikají půjčovny kol, 

cyklobusy, naučné cyklistické trasy apod. 

 

3.1.1 Mezi základní vybavení patří  

- trekkingové kolo, 

- cyklistická přilba, 

- cyklistické rukavice, 

- cyklistický dres a kalhoty,  

- brýle 

 

TYPY KOL: 

a) Silniční kolo 

Tradičním kolem do roku 1990 bylo pro cykloturistiku silniční kolo, jelikoţ 

tehdejší trh nic jiného nenabízel. Toto kolo je lehké, s velkým průměrem kol (obvykle 

28 palců), s úzkými ráfky a úzkými plášti (nebo galuskou) s minimálním vzorkem. Jak 

uţ název napovídá, kolo silniční je určeno pro jízdu na silnici, a to na silnici hladké, 

pokud moţno bez nerovností jako jsou výmoly, díry a kamínky či štěrk. Neznamená 

to, ţe na takové silnici jezdit nemůţeme, ale musíme počítat s dřívějším opotřebením a 

kolo se takovou jízdou ničí. Do terénu je toto kolo zcela nevhodné. K dostání je i 

silniční kolo s širšími plášti, ale na jízdu v terénu tento typ kola prostě stavěn není. Při 

jízdě na tomto kole si přijdou na své vyznavači rychlé sportovní jízdy, proto je kolo 

vybaveno jen nejnutnějším příslušenstvím. Sportovní jízdě odpovídá i posed jezdce, 

který je pro delší turistiku dosti nepohodlný. Dalším rozdílem od ostatních kol je 

většinou i tvar řidítek tzv. beranů, které přispívají k aerodynamickému posedu, tedy 
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k co nejrychlejší jízdě. Na řídítkách jsou uloţeny ovládací prvky brzd, přehazovačky a 

přesmykače. Tento typ kola má vpředu dvojpřevodník a vzadu pěti- nebo šestikolečko. 

V případě potřeby je moţné přidat „kolečka“ vpředu i vzadu. 

 

b) Horské kolo (bike, MTB) 

Horské kolo je charakteristické robustní konstrukcí rámu, menším průměrem 

kol (26 palců) a širokým pláštěm s výrazným vzorkem. Jeho hmotnost je vyšší neţ      

u kola silničního, obvykle okolo 12-14 kg. Vpředu bývá trojpřevodník, vzadu je šesti-, 

sedmi-, osmi- nebo devítistupňový pastorek. Velkou výhodou horských kol je umístění 

všech ovládacích prvků na řídítkách, čímţ se zvýšil komfort ovládání přesmykače a 

přehazovačky. Horské kolo určené pro turistiku můţe, ale nemusí mít přední 

odpruţenou vidlici. Tento typ kola je ideální pro náročný terén, jako jsou třeba 

nezpevněné lesní cesty i necesty plné kamenů, kořenů, děr, nezalekne se ani schodů či 

potoka. Pravidlem je, ţe čím náročnější terény budeme chtít zdolávat, tím draţší a 

kvalitnější kolo budeme potřebovat. Klasické horské kolo se příliš nehodí na dlouhé 

turistické vyjíţďky, jelikoţ široké pláště na zpevněných asfaltových cestách mají 

velký valivý odpor, který musíme překonávat daleko větší silou neţ na kole silničním. 

Rychlost, které budeme schopni dosáhnout, bude niţší a navíc se dříve unavíme. 

 

c) Trekingové kolo (trek) 

Tento typ kolo umoţňuje lehký pohyb na silnici a nebrání se ani terénu. Rám 

kola není tak robustní jako u horského kola, horní rámová trubka je vodorovná nebo 

s mírným zešikmením. Průměr kola je stejný jako u kola silničního tedy 26 – 28 palců. 

Řídítka, převody i způsob řazení jsou stejné jako u kola horského. Rozdíl nalezneme 

v šířce plášťů – jsou uţší neţ u horského kola a širší, neţ u kola silničního. Vzorek 

pneumatik je hrubší, ale ne tolik jako mají kola horská. To usnadňuje jízdu na silnici. 

Jízdu po rozbitých cestách zpříjemní odpruţená přední vidlice, která ovšem není 

určena do těţkého terénu. S tímto typem kola tedy můţeme nejen na silnici, ale 

zvládne i nezpevněné lesní a polní cesty či mírný terén. Toto kolo je univerzální a    

pro cykloturistiku nejvhodnější.
16
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PŘILBA 

Děti do patnácti let musí mít ze zákona přilbu nasazenou, my ostatní bychom její význam 

rozhodně neměli podceňovat. Z hlediska bezpečnosti je přilba naprostou nezbytností, bez 

které bychom neměli vyjíţdět ani na sebekratší cestu. 

Základním materiálem jádra přilby je tvrzený polystyren, povrchová skořepina je 

vyrobena z hladkého materiálu odolného vůči nárazu. Přilba musí perfektně sedět, aby 

správně plnila svou funkci a měla by mít dostatek otvorů na odvětrávání. Váha by neměla být 

příliš vysoká, aby zbytečně nezatěţovala krční páteř. 

 

CYKLISTICKÉ RUKAVICE 

Tato část cyklistické výbavy bývá často opomíjenou ochrannou pomůckou, přitom její 

funkce jsou velmi důleţité. Odsávají pot, zabraňují nadměrnému otlačení a sniţují následky 

otřesů. V případě pádu chrání dlaně a prsty před zraněním.  

 

CYKLISTICKÝ DRES A KALHOTY 

Na kole můţeme jezdit v obyčejném oblečení, které pouţíváme na běţné nošení, ovšem 

s pohodlím a s ochranou zdraví to nemá nic společného. Proto je lepší si vybrat vhodné 

oblečení, které ochrání naše zdraví a poskytne nám určitý komfort. Oblečení by se mělo 

skládat ze tří vrstev. Spodní vrstvu tvoří přiléhavé spodní prádlo, které odvádí pot od těla. 

Druhou vrstvu tvoří cyklistický dres a kalhoty, které nás budou udrţovat v teple. Tato vrstva 

je prodyšná a transportuje pot dále od těla. Cyklistické kalhoty mají antibakteriální vloţku, 

která chrání vnitřní stranu stehen a hýţdě proti nepříjemnému otlaku či odírání. Třetí vrstvu 

tvoří lehká cyklistická bunda, která nás chrání před větrem či deštěm a přitom odvádí pot. 

 

 BRÝLE 

Jejich funkcí není jen ochrana před sluncem, ale i před hmyzem a prachem. Při větších 

rychlostech jsou brýle nutností. Lidé, kteří nosí dioptrické brýle, si mohou pořídit speciální 

cyklistické brýle, do kterých lze vloţit dioptrická skla. 

 

3.1.2 Zdraví 

Cyklistika je vhodným sportem i pro lidi, kteří mají nějaké zdravotní problémy a 

potřebují si zlepšit kondici a ochablé svaly. Jízda na kole šetří takzvané velké klouby – 

zejména kolena a kyčle a je pro člověka hned po chůzi nejpřirozenějším pohybem. Tento 

sport je vhodný i pro obézní lidi, jelikoţ neškodí kloubům, jako například běh, squash nebo 

tenis.  
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Jistá negativa má i cyklistika. Zatěţují se při něm jenom některé svaly, a ty ostatní 

zahálejí. Cyklista jede v podstatě v předklonu, má místně zakloněnou hlavu, horní končetiny 

svírají řídítka a jen nohy „pracují“. Tím vzniká svalová nerovnováha, která se projevuje 

přetíţením svalů v oblasti krční páteře, zatímco svaly na přední straně trupu a svaly na břiše, 

které ţádnou námahu nemají, ochabují. Vhodná je kompenzace jiným sportem, například 

plaváním.
17

 

 

V následující tabulce 3.1 jsou vybrány 3 produkty z kaţdé skupiny základního vybavení 

na rekreační cyklistiku a porovnány náklady na tyto jednotlivé skupiny produktů.  

Graf 3.1 nám ukazuje podíl nákladů na jednotlivé skupiny produktů základního vybavení. 

 

Tab. 3.1 

REKREAČNÍ CYKLISTIKA 

 
    

  MODEL 
CENA 

(KČ) 

PRŮMĚRNÁ 

CENA 
OBCHOD 

KOLO 

Superior RX 610 modrá - 2010 11 990,00 

11 790,00 

www.bike-eshop.cz 

Dema Assisi 8 699,00  www.cyklomania.cz 

Author Stratos 2010 11 590,00 www.vseprokolo.cz 

CYKLISTICKÝ 

DRES 

PELLS Clima - bílá/zelená 1 145,00 

1 079,67 

www.bike-eshop.cz 

 Sensor Sensitive blue 899,00 www.cyklomania.cz 

AUTHOR AS-10E 1 195,00 www.vseprokolo.cz 

CYKLISTICKÉ 

KALHOTY 

Etape Race krátké 699,00 

1 006,00 

www.bike-eshop.cz 

 Sensor Entry black 929,00 www.cyklomania.cz 

AXON Nippon II A504055 1 390,00 www.vseprokolo.cz 

RUKAVICE 

CYKLO X-C NEW 330,00 

403,33 

www.bike-eshop.cz 

 Exustar CG130 490,00 www.cyklomania.cz 

CRAFT ACTIVE 390,00 www.vseprokolo.cz 

PŘILBA 

GIRO Indicator 1 190,00 

1 040,00 

www.bike-eshop.cz 

Giro Rift 10 black/titanium 1 415,00 www.cyklomania.cz 

SPECIALIZED SIERRA WMN 6080-

6535 890,00 www.vseprokolo.cz 

BRÝLE 

BBB SPRINT BSG-25 760,00 

721,67 

www.bike-eshop.cz 

 Northwave Devil black/white 915,00 www.cyklomania.cz 

AXON DRAGON 1015 490,00 www.vseprokolo.cz 

CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ NÁKLADY 16 040,67 

  

 

                                                 
17

 http://pohyb-sport.abecedazdravi.cz/cyklistika-nezatezuje-klouby-je-vhodna-i-pro-obezni 
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Graf 3.1 

 

Porovnání nákladů na jednotlivé skupiny produktů základního vybavení 

 
 

 

3.2 IN-LINE BRUSLENÍ 

Tato poměrně mladá sportovní disciplína se do naší země dostala z USA. Díky tomu, ţe 

in-line brusle lze vyuţít pro velmi široké spektrum činností, se staly poměrně rychle 

oblíbeným sportovním náčiním pro sportovce nejrůznějšího zaměření a věku. Od vyuţití     

pro kondiční účely, kde jsou brusle pouţívány lidmi středního, ale i staršího věku, kteří 

hledají zábavnější alternativu pěších vycházek nebo zdravotně šetrnější variantou běhu,     

přes sportovce, kteří vyuţívají in-line brusle jako tréninkovou alternativu ke klasickému 

bruslení na ledě. 
18

 

 

3.2.1 Mezi základní vybavení patří  

- in-line brusle,  

- helma,  

- chrániče loktů, kolen a zápěstí,  

- brýle 
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 KIRSCHNER, J.; KUBAN, J.; LOUKA, O. Inline bruslení 
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TYPY INLINE BRUSLÍ: 

 

a) Fitness 

Fitness bruslení je v dnešní době nejrozšířenější kategorie. Tyto kolečkové 

brusle jsou určeny pro všechny, kteří vyhledávají klasický styl jízdy na in-line 

stezkách. Jsou určeny především pro kondiční a relaxační jízdu. Boty jsou velmi 

pohodlné (soft botičky) a kolečka velikosti nejčastěji mezi 80 a 84 mm. 

Tato kategorie obsahuje nejširší výběr bruslí od základních modelů               

pro vyjíţďku jednou za čas, aţ po velmi propracované a odolné brusle pro vášnivé 

jezdce, kteří vyráţí prakticky kaţdý den na dlouhé vyjíţďky. 

 

b) Fitness speed 

Tato stále oblíbenější kategorie stále patří do oblasti rekreační jízdy, ale uţ 

vyţaduje určité zkušenosti s bruslením. Zkušenějším jezdcům umoţňuje sviţnější a 

dynamičtější způsob jízdy. 

 Brusle z této kategorie volí bruslaři, kteří zaţít při bruslení více adrenalinu a 

fyzické námahy. Brusle mají větší kolečka (90 mm), a jsou potom náročnější             

na ovládání a vyţadují více zkušeností. Stále však můţeme počítat s pohodlnou (soft) 

botou.  

 

c) Speed  

Speedové brusle jsou určené pro všechny milujícím rychlost a dynamickou 

jízdu. Jsou typické tím, ţe mají velká kolečka (průměr 100 mm) a mnohem delší rám, 

také můţeme očekávat velice dynamickou jízdu. Boty připomínají spíše skeletovou 

obuv pro běţky. 

Tyto brusle jsou určeny především pro opravdu zkušené bruslaře a 

profesionální sportovce. Brusle jsou totiţ náročné na ovládání a vyţadují pokročilé 

zkušenosti. 

 

d) Aggressive in- line 

Brusle jsou určeny především pro mladé lidi, kteří mají rádi především 

sportovní jízdu ve skate parcích, jízdu na u- rampě atd. Tyto brusle označované jako 
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aggressive potom mají speciálně upravenou konstrukci a malá kolečka na tyto triky. 

V ţádném případě s nimi nemůţeme počítat pro klidnou jízdu na in-line stezce. 

 

e) Off- road (nordic skating) 

Kategorie pro všechny sportovce, kteří se nespokojí s in-line stezkami a 

asfaltovým povrchem. Brusle, které patří mezi tzv. off- roadové (terénní) se vyznačují 

především svou univerzálností a moţností jízdy téměř na jakémkoliv povrchu včetně 

lesních stezek a polních cest. Brusle nemají klasické inlinové kolečka, ale dvě 

nafukovací kola o průměru 150 mm. Díky nim se brusle dají pouţít téměř na jakýkoli 

povrch a velice dobře absorbují terénní nerovnosti. 

Pro jízdu na těchto bruslích se často vyuţívají hůlky, čímţ při jízdě dostane   

do pohybu celé tělo a jízda se tak stává atraktivnější a náročnější.  

 

f) In- line hokej 

Speciální kategorie bruslí určená přímo pro hráče in-line hokeje. Tyto brusle 

mají botu z hokejových bruslí, která je velmi pevná a měkčí kolečka uzpůsobená       

na in-line plochy. Brusle jsou přizpůsobeny pro rychlé starty a prudké zatáčky. 

Brusle na in-line hokej se vůbec nehodí na jízdu po in-line stezkách, jelikoţ 

bota těchto bruslí je na tento druh jízdy nepohodlná.
19

 

 

 HELMA 

Konstrukce a tvary přileb se liší podle specializace bruslaře. Helmy s pevnou vnější 

skořepinou a minimem otvorů pouţívají především agresivní jezdci a hokejisté, pro rychlostní 

disciplíny a pro fitness se pouţívají helmy podobné cyklistickým, tedy lehké, s dostatkem 

větracích otvorů.  

 

CHRÁNIČE 

Nejdůleţitějším chráničem je chránič zápěstí, protoţe zranění zápěstí je při in-line 

bruslení nejčastější. Chránič musí mít na straně dlaně pevnou plastovou část, která při řádném 

upevnění chrániče omezí pohyb ruky v zápěstí nad rámec běţného rozsahu pohybu a umoţní 

při pádu sklouznutí po podloţce, aniţ by se s ní dlaň dostala do styku. Dalším vhodným 

chráničem je chránič loktů, který je zkonstruován z měkké vnitřní podloţky, na které je 

                                                 
19

 http:// koleckove-brusle.heureka.cz/ 
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upevněna tvrdá plastová část, jejímţ úkolem je svou tvrdostí chránit loket. Posledním součástí 

sady chráničů, jsou chrániče kolen. Tyto chrániče mají stejnou konstrukci jako chrániče loktů, 

jsou však pochopitelně větší a masivnější.  

 

 BRÝLE 

Pro in-line bruslení nejsou třeba ţádné speciální brýle, postačí nám obyčejné sportovní 

brýle např. cyklistické.
20

 

 

3.2.2 Zdraví 

Tento sport bývá často srovnáván s cyklistikou a během a podle studií mají tyto sporty 

velmi srovnatelný vliv na kondici a zdraví. In-line bruslení je velmi komplexní činnost, při níţ 

zapojujeme svalové skupiny všech částí těla a zlepšujeme si aerobní zdatnost. Bruslením 

posilujeme především svaly dolních končetin, boků a hýţdí. U trupu dochází k posílení 

zádových svalů, především vzpřimovačů páteře a trapézového svalu. Při aktivní práci paţí 

dochází k rozvoji i těchto partií. Ve srovnání s cyklistikou zapojujeme při in-line více 

svalových skupin. Ve srovnání s během, šetří in-line bruslení kloubní aparát asi o 50%, 

prvenství v pozitivním vlivu na kloubní aparát patří ale cyklistice. Blahodárný efekt má       

in-line bruslení na kardiovaskulární (oběhový) a respirační (dýchací) systém a působí jako 

velmi účinná prevence civilizačních chorob. Neţádoucími účinky tohoto sportu mohou být 

zkracování svalstva a moţné bolesti páteře.
21

 

 

V následující tabulce 3.2 jsou vybrány 3 produkty z kaţdé skupiny základního vybavení 

na in-line bruslení a porovnány náklady na tyto jednotlivé skupiny produktů.  

Graf 3.2 nám ukazuje podíl nákladů na jednotlivé skupiny produktů základního vybavení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 KIRSCHNER, J.; KUBAN, J.; LOUKA, O. Inline bruslení 

21
 http://www.sportvital.cz/sport/fitness/kardiofitness/in-line-brusleni-vam-zlepsi-kondici-i-naladu 
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Tab. 3.2 

INLINE BRUSLENÍ 

     
  MODEL 

CENA 

(KČ) 

PRŮMĚRNÁ 

CENA 
OBCHOD 

INLINE 

BRUSLE 

Tempish Elite Top 90 1 899,00 

1 862,67 

www.sportobchod.cz 

Powerslide Phuzion D1 Man 09 1 699,00 www.in-line-brusle.cz 

Action 805 A in-line brusle 1 990,00 www.e-inline.cz 

CHRÁNIČE 

(3 SADA) 

Head P0.8 249,00 

419,33 

www.sportobchod.cz 

Tempish Jolly 449,00 www.in-line-brusle.cz 

Rollerblade PRO N ACTIVA  560,00 www.e-inline.cz 

HELMA 

Powerslide Fitness Pro 665,00 

755,00 

www.sportobchod.cz 

Fila Fitness helma 09 750,00 www.in-line-brusle.cz 

BELL AVANTI cyklohelma 850,00 www.e-inline.cz 

BRÝLE 

R2 IMPACT AT042C 699,00 

544,67 

http://maniashop.cz 

Powerslide Core Racing XXX 615,00 www.in-line-brusle.cz 

 Uvex Flash - černé 320,00 www.sport-live.cz 

CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ NÁKLADY 3 581,67 

  

 

Graf 3.2 

Porovnání nákladů na jednotlivé skupiny produktů základního vybavení 
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3.3 PLAVÁNÍ 

Plavání je pohybovou činností, která se dá provozovat od raného mládí aţ po úplné stáří. 

Ti, kteří se nechtějí zabývat sportovním plaváním, mohou vyuţít některý z druhů 

aplikovaného plavání, tj. kondičního, zdravotního, rekreačního atd. I pro lidi, jejichţ plavecká 

úroveň je niţší, lze vyuţívat plavání jako výborného prostředku pro udrţení nebo budování 

kondice, zvláště tehdy, kdy nelze z nějakých důvodů provádět cvičení nebo pohyb na suchu. 

Ne úplně jistí plavci mohou provádět ve vodě cvičení, která pro ně budou šetrnější neţ         

na suchu, přitom díky odporu vody budou mnohem intenzivnější (aquafitness). Lepší plavci 

mohou zvládnout kondiční plavání, které můţe zpestřit jejich sportovní nebo zdravotně 

orientovaný program. Plavání je vhodné i pro jedince s různými zdravotními problémy a také 

pro seniory. 

 

3.3.1 Mezi základní vybavení patří 

- plavky,  

- plavecké brýle,  

- plavecká čepice 

 

PLAVKY: 

a) Sportovní plavky 

Výraz „sportovní“ neznamená, ţe jsou určeny pouze pro závodní plavce. Jedná 

se o modely plavek, které ve vodě zajišťují minimální odpor vody a jejichţ vývojem 

se zabývají světoznámí výrobci plavek s cílem naleznout optimální oblečení             

pro plavecký sport. Vrcholoví sportovci v současnosti pouţívají ve většině případů 

plavecké kombinézy. Ty jsou vyrobeny z elastického materiálu a mohou být s podle 

typu s kapucí, bez rukávů, s krátkými či dlouhými rukávy a krátkými či dlouhými 

nohavicemi. Většina z rekreačních plavců zůstane pravděpodobně u „klasických“ 

sportovních plavek. Klasické sportovní plavky jsou vyrobeny z obdobných materiálů 

jako kombinézy vrcholových plavců, čímţ je zaručeno, ţe se po namočení příliš 

nevytahují, nejsou průhledné a jsou odolné proti chemickým přísadám pouţívaných  

na plaveckých bazénech k udrţení čistoty. U plavek většinou platí, ţe značkové jsou 

sice draţší, ale zároveň kvalitnější.
22

 

 

                                                 
22

 Čechovská, I.; Miler, T. Plavání 



 

34 

 

b) Módní plavky 

Plavky vyuţívané především jako lehké oblečení při horkých letních dnech 

nebo při opalování. Většinou jsou dvojdílné, coţ pro sportovnější způsob plavání není 

moc vhodné, jelikoţ jsou spíše volné a nedrţí moc dobře na těle. Všeobecně platí, ţe 

pro aktivní plavání zvolíme jednodílné plavky.  

 

 PLAVECKÉ BRÝLE 

Kromě plavek a vhodných brýlí neexistuje nic dalšího, co by mohlo více ovlivnit náš 

dobrý pocit při plavání. Právě proto je velmi důleţité, vybrat si brýle, které nám sedí. Tvar 

brýlí můţe být, buď kulatý, nebo oválný. Většina plaveckých brýlí má po obvodu těsnění, 

které můţe být z pěnové gumy, silikonu nebo polyvinilu. Dalším druhem brýlí jsou             

tzv. skořápky, které toto těsnění nemají. Jejich výhodou je snadnější údrţba a delší 

trvanlivost. 

 

 PLAVECKÁ ČEPICE 

Je další součástí výbavy plavce. Pro plavce s delšími vlasy je téměř nezbytností. 

Zabraňuje, aby nám vlasy nepadaly přes oči, nos a ústa, ale také šetří vlasy před účinky 

chemicky ošetřované vody. Další výhodou plavecké čepice je sníţení odporu vody. 

 

3.3.2 Zdraví 

Plavání patří mezi pět nejvíce aerobních pohybových aktivit cyklického charakteru. Je 

velmi dobré pro posílení a protaţení prakticky všech svalových partií na těle. Rozvíjí svalstvo 

horních i dolních končetin, ale také svaly zad a břišního lisu. Vedle toho je vhodnou činností 

ke zlepšení dechového obsahu plic a k posílení kardiovaskulární soustavy. Při plavání jsou 

namáhány všechny hlavní svalové partie. Nejsou zatěţovány klouby, naopak je zlepšována 

jejich pohyblivost a to zejména ramenních, kyčelních a kotníků. Všeobecně je plavání 

laskavější k našemu tělu neţ cvičení prováděná na pevné zemi. Je to aktivita, kterou je moţno 

provozovat v kaţdém věku. Plavat mohou i lidé, kteří trpí artrózou, bolestmi zad nebo i 

těhotné ţeny.
23

 Nevhodné je však pro jedince, kteří trpí koţními problémy. Při špatné technice 

plavání můţe dojít k přetěţování krční páteře a následně k bolestem v této oblasti, proto je 

nutné dbát na správnou techniku plavání. 

 

                                                 
23

 http://www.stripky.cz/212-plavani-zdrava-aktivita-pro-volny-cas.html 
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  V následující tabulce 3.3 jsou vybrány 3 produkty z kaţdé skupiny základního vybavení 

na plavání a porovnány náklady na tyto jednotlivé skupiny produktů.  

Graf 3.3 nám ukazuje podíl nákladů na jednotlivé skupiny produktů základního vybavení. 

 

Tab. 3.3 

PLAVÁNÍ 

     

  
MODEL 

CENA 

(KČ) 

PRŮMĚRNÁ 

CENA 

OBCHOD/ 

POSKYTOVATEL 

PLAVKY 

ARENA Benus 699,00 

621,67 

www.arenashop.cz 

Pánské plavky Hugo 716,00 www.mosconishop.cz 

Pánské plavky Speedo Endurance 450,00 www.plavani-potapeni.cz 

PLAVECKÉ 

BRÝLE 

ARENA X-ray Hi-tech 299,00 

278,33 

www.arenashop.cz 

Plavecké brýle Compact 327,00 www.mosconishop.cz 

Plavecké brýle eMMe Beograd 209,00 www.plavani-potapeni.cz 

PLAVECKÁ 

ČEPICE 

ARENA Soft Latex 79,00 

81,67 

www.arenashop.cz 

Plavecká čepice Siltex 61,00 www.mosconishop.cz 

Plavecká čepice eMMe Dot 

Silicone 105,00 www.plavani-potapeni.cz 

VSTUPNÉ         

(KČ/HOD) 

Městské lázně Vsetín 52,00 

75,67 

www.laznevsetin.cz 

Plavecký bazén Roţnov p. R. 55,00 www.roznov.cz/kryty-bazen 

Krytý bazén Valašské Meziříčí 120,00 www.bazenvm.cz 

CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ NÁKLADY   1 057,33 
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Graf 3.3 

Porovnání nákladů na jednotlivé skupiny produktů základního vybavení 

 
 

3.4  SQUASH 

Squash je zábavná a dynamická hra. Je jedním s nejrychleji se rozvíjejících sportů         

na světě. Je náročný jak po stránce fyzické, tak i po stránce psychické. Je jedním 

z nejrychlejších a nejpohyblivějších sportů vůbec. Hra rozvíjí rychlost, vytrvalost, obratnost, 

sílu, koordinaci a přemýšlení na kurtu. Oblíbený je squash i proto, ţe si za krátkou dobu velmi 

intenzivně zacvičíte.  

Squash je velmi intenzivní hra, hlavně z pohledu výdeje energie. Je to společenský sport 

v pěkném prostředí. Naučit se základy není nijak sloţité, proto uţ od prvních hodin můţete 

hrát zápasy se soupeřem.
24

 Nevýhodou tohoto sportu je to, ţe ke hře potřebujete partnera, 

jelikoţ ostatní z vybraných sportů můţete provozovat individuálně. 

 

3.4.1 Mezi základní vybavení patří 

- squashová raketa, 

- míček,  

- sportovní obuv 

                                                 
24

 Matošková P.; Süss, V. Squash 
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Dříve se rakety vyráběly ze dřeva, v současné době se dává přednost lehčím materiálům, 

jako např. hliník, grafit, kevlar atd. 
25

 

 

TYPY RAKET (podle materiálu): 

a) Hliník 

Nejlevnější materiál, který bývá často obohacen o příměs dalšího kovu (např. 

měď, ocel, hořčík či jiný kov). Velkou nevýhodou tohoto materiálu je jeho vysoká 

hmotnost a nízká tuhost. Hliník se pouţíval spíše v dřívějších dobách, dnes je podíl 

těchto raket na trhu velmi nízký. Raketu z tohoto materiálu se jiţ kupovat 

nedoporučuje. 

 

b) Kompozit 

Jde také jiţ o méně pouţívaný materiál, který se vyznačuje vyšší hmotností a 

nízkou tuhostí. Jde o kombinace více materiálů, které mají jako základ skelné vlákno. 

Rakety vyrobeny z tohoto materiálu jsou levnější, ale ke koupi se jiţ nedoporučují. 

 

c) Grafit 

Grafitové vlákno je lepším materiálem pro výrobu raket. Rakety vyrobené 

z tohoto materiálu se vyznačují vyšší odolností a tuhostí, nízkou hmotností a velmi 

dobrou pruţností. Pro zlepšení vlastností bývá grafit obohacován titanovými vlákny. 

Jedinou nevýhodou těchto raket je křehkost. Pro zvýšení odolnosti se do grafitu 

přidávají další materiály. Tyto rakety jsou doporučovány ke koupi. 

 

d) Kevlar 

Mimořádně odolný materiál vyuţívaný mimo jiné ve vojenském vybavení. 

Ceny raket vyrobených z tohoto materiálu jsou však podstatně vyšší.
26

 

 

MÍČEK 

Je vyroben z měkké gumy, je dutý, většinou bílé či černé barvy. Existuje několik druhů 

míčků: 

a) Pro začátečníky - míček rychlý, s velkým odskokem - s modrou tečkou 

                                                 
25

 Šácha D., Jak dokonale zvládnout squash 

26
 http://www.rakety.cz/squash/rakety-na-squash/ 
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b) Pro mírně pokročilé - míček středně rychlý, se středním odskokem - s červenou 

tečkou 

c) Pro středně pokročilé - míček pomalý, s menším odskokem - s jednou ţlutou 

tečkou 

d) Pro pokročilé a závodní hráče - míček super pomalý, s minimálním odskokem - se 

dvěma ţlutými tečkami
27

 

OBUV 

Squash je sport hodně zatěţující nohy hráče, časté jsou prudké změny směru pohybu, 

rychlé starty následované okamţitým brzděním. Pro tento sport se kladou vysoké nároky      

na pouţitou sportovní obuv, která by měla zajišťovat pevné a bezpečné drţení nohy. Boty    

na squash nesmí být kluzké, měly by účinně eliminovat nárazové šoky při dopadu.                 

V neposlední řadě by měly být prodyšné a vyrobené z materiálu přímo předurčeného           

pro extrémní namáhání při tomto sportu.
28

 

 

3.4.2 Zdraví 

Na kondici a formování postavy je squash velmi vhodným sportem. Za hodinu hraní tělo 

můţe spálit 500 a více kalorií (záleţí na hmotnosti jedince a intenzitě sportování), navíc 

skvěle posiluje srdeční a cévní systém. Pokud se tomuto sportu budete věnovat pravidelně, 

rozvinete svou kondici, rychlost a obratnost. Nevýhodou squashe je přetěţování kloubů.     

Pro lidi, kteří mají problémy s koleny nebo kyčlemi, není tento sport vhodný. Při squashi se 

často rychle zastavuje a hned zase rozbíhá, coţ nemusí kolena vydrţet.
29

  

 

V následující tabulce 3.4 jsou vybrány 3 produkty z kaţdé skupiny základního vybavení 

na in-line bruslení a porovnány náklady na tyto jednotlivé skupiny produktů.  

Graf 3.4 nám ukazuje podíl nákladů na jednotlivé skupiny produktů základního vybavení. 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 http://www.golfpartner.cz/vybirame-squashovou-raketu-a-micek/ 

28
 http://www.sportobchod.cz/squash/squashova-obuv 

29
 http://www.prakticky-zivot.cz/zdravi/?nid=4692-squash.html 
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Tab. 3.4 

SQUASH 

     

  
MODEL 

CENA 

(KČ) 

PRŮMĚRNÁ 

CENA 

OBCHOD/ 

POSKYTOVATEL 

RAKETA 

Head Liquidmetal Eclipse ´10 1229,00 

1 184,67 

www.sportobchod.cz 

PRINCE TT Smash Ti 1326,00 www.raketstore.cz 

H-BLOCK 02 999,00 www.tenislife.cz 

MÍČEK       

Victor - 1 červená tečka 39,00 

61,00 

www.sportobchod.cz 

DUNLOP Progress 84,00 www.raketstore.cz 

WILSON STAFF BALL 60,00 www.tenislife.cz 

BOTY 

Victor V-3700 Magan ´08  1599,00 

1 360,33 

www.sportobchod.cz 

DUNLOP Hunter 1192,00 www.raketstore.cz 

Head Evolution 1290,00 www.qtenis.cz 

VSTUPNÉ 

(KČ/HOD)* 

Squashové centrum "Pohoda" Vsetín 110,00 

200,00 

www.vpohodeweb.cz 

Squashcentrum Kvítková Zlín 270,00 www.squash-zlin.cz 

Sportovní centrum Valašské Meziříčí 220,00 www.sportovnicentrum.eu 

CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ NÁKLADY 2 806,00 

 

     *po 16.00 (Po-Pá) 

 

 

Graf 3.4 
 

   Porovnání nákladů na jednotlivé skupiny produktů základního vybavení 
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4.  SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ 

 

4.1  Srovnání celkových nákladů na jednotlivé sporty 

 
Na základě pouţitých metod jsem došla k údajům, které jsem shrnula v následující 

tabulce 4.1, kde jsou shrnuty celkové průměrné náklady na jednotlivé sporty. 

 

Graf 4.1 nám ukazuje velikost průměrných nákladů na jednotlivé sporty.  

 

Tab. 4.1  

SPORT 
CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ 

NÁKLADY 

Rekreační cyklistika 16 040,67 

In-line bruslení 3 581,67 

Squash 2 806,60 

Plavání 1 057,33 

 

Graf 4.1  
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Z tabulky celkových průměrných nákladů na jednotlivé rekreační sporty a také                 

z celkového grafu můţeme určit, který z vybraných rekreačních sportů je nejvíce nákladný.  

Jako nejnákladnější rekreační sport z těchto čtyř vybraných sportů se ukázala rekreační 

cyklistika. Průměrné náklady na pořízení výbavy na tento sport jsou přibliţně 16 040 Kč. 

Tento sport má nejvíce sloţek základního vybavení a jak můţeme podle grafu 3.1 vidět, 

nejnákladnější částí tohoto vybavení je hlavní sloţka výbavy cyklisty a tou je samotné 

cyklistické kolo. Průměrné náklady na ostatní sloţky výbavy jsou přibliţně cenově 

srovnatelné. 

Druhé nejvyšší náklady na pořízení vybavení má in-line bruslení. Průměrné náklady      

na tento sport jsou přibliţně 3 581 Kč a nejnákladnější sloţkou výbavy jsou samotné in-line 

brusle.  

Jen o něco málo méně nákladným sportem neţ je in-line bruslení je squash. 

Nejnákladnější poloţkou výbavy jsou boty, které musí být kvalitní, aby tlumily nárazy         

při běhu. Do průměrných nákladů jsem započetla jednorázové vstupné do squashového centra. 

Pokud by rekreant chodil hrát například 2 x za týden, celkové náklady na tento sport by byly 

značně vyšší.  

Jako relativně nejméně nákladný sport vyšlo plavání. Průměrné náklady jsou přibliţně  

1 058 Kč, kde nejnákladnější sloţkou jsou plavecké plavky. U tohoto sportu je započteno také 

pouze jednorázové vstupné na plavecký bazén. Jestliţe bude rekreant navštěvovat plavecký 

bazén častěji, náklady na provozování tohoto sportu budou o něco vyšší. 
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5. NÁVRHY, DOPORUČENÍ 

V této práci jsem srovnávala náklady na čtyři různé rekreační sporty, dva outdoorové – 

rekreační cyklistiku a in-line bruslení a dva indoorové – plavání a squash. Cyklistiku a in-line 

bruslení u nás řadíme do sportů sezónních, jelikoţ se dají provozovat většinou jen po určitou 

roční dobu. Plavání a squash jsou sporty celoroční, protoţe jsou provozovány v krytých 

sportovních zařízeních. Proto u indoorových sportů musíme do nákladů započítat také 

náklady na vstupné do sportovních středisek, čímţ se celkové náklady ještě o něco navýší.  

Jako nejnákladnější sport z pohledu vybavení vyšla rekreační cyklistika, z důvodu ceny 

jízdního kola.  

Rekreační cyklistika je sportem vhodným pro lidi, kteří mají nějaké zdravotní problémy, 

potřebují zlepšit svoji kondici a ochablé svaly. Je vhodná i pro obézní lidi, protoţe neškodí 

kloubům, jako třeba squash. Dále pak pozitivně působí na srdeční činnost, oběhovou soustavu 

a plicní ventilaci. Jako kaţdý sport má i cyklistika svá negativa. Při jízdě na kole se zatěţují 

jen některé svaly, a ty ostatní zahálejí. Jsou přetěţovány svaly krční páteře, zatímco svaly 

trupu a břicha, ochabují. Pokud však budeme cyklistiku kompenzovat jiným sportem, 

například plaváním nebo vhodným strečinkem, budou negativa cyklistiky téměř nulová. 

Druhé nejvyšší náklady na pořízení sportovního vybavení byly u in-line bruslení. 

Nejdraţší sloţkou jsou kolečkové brusle, avšak nepřekročují cenu ostatního vybavení nijak 

velkým způsobem.  

Podle průzkumu má in-line bruslení srovnatelný vliv na zdraví a kondici jako cyklistika 

či běh. Při tomto sportu jsou však do pohybu zapojeny svalové skupiny všech částí těla.       

Ve srovnání s cyklistikou zapojujeme při in-line více svalových skupin. Velmi dobrý efekt má 

tento sport na kardiovaskulární a respirační systém a působí také jako prevence civilizačních 

chorob. Při In-line bruslení jsou klouby zatěţovány méně neţ třeba u běhu, prvenství 

v pozitivním vlivu na kloubní aparát má však cyklistika. Neţádoucími účinky mohou být 

zkracování svalstva a moţné bolesti zad, avšak pokud zvolíme vhodnou kompenzaci 

například jiţ výše zmíněným plaváním či strečinkem, neměl by být v tomto ohledu ţádný 

problém. 

Třetí místo ve velikosti nákladů na vybavení obsadil squash, těsně za in-line bruslením. 

Nejdraţší poloţkou vybavení u tohoto sportu jsou boty, které by měly být co nejkvalitnější, 

aby tlumily nárazy při běhu a chránily tak klouby. Do průměrných nákladů je však u tohoto 

sportu zahrnuto pouze jednorázové vstupné, coţ znamená, ţe pokud bude rekreant 
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navštěvovat squashové centrum třeba 2 x týdně, náklady na provozování tohoto sportu se 

zvýší.  

Squash je sport vhodný pro lidi, kteří nemají problémy s klouby, jelikoţ jsou u něj klouby 

přetěţovány. Jinak je tento sport vhodný pro rozvoj kondice, formování postavy a také skvěle 

posiluje srdeční a cévní systém. 

Jako nejméně nákladný rekreační sport vyšlo plavání. Avšak stejně jako u squashe byl i  

u plavání do nákladů započten pouze jednorázový vstup do plaveckého bazénu. Pokud by 

tedy jedinec navštěvoval plavecký bazén častěji, vzrostly by náklady na tento sport o ceny 

vstupného. U tohoto sportu byly nejdraţší poloţkou plavecké plavky.  

Plavání je sportem vhodným téměř pro všechny. Posiluje a protahuje prakticky všechny 

svalové partie těla. Při tomto sportu je tělo nadlehčováno vodou, proto nejsou zatěţovány 

klouby, naopak je zlepšována jejich pohyblivost. Je vhodné pro zlepšení fyzické zdatnosti, 

dechové činnosti a činnosti srdce. Je to aktivita, kterou je moţno provozovat v kaţdém věku. 

Plavat mohou i lidé, kteří trpí artrózou, bolestmi zad nebo i těhotné ţeny. Nevhodný je tento 

sport pouze pro lidi trpícími koţními chorobami, protoţe veřejné bazény a koupaliště mají 

chlorovanou vodu. Pro ně je však velmi dobré plavání v mořské vodě. 

Je na kaţdém jedinci, aby se rozhodl, kolik peněz chce do rekreačního sportu investovat. 

Nejprve by však měl zhodnotit svůj zdravotní stav a hlavně podle něj si individuálně vybrat 

vhodný rekreační sport. 

Já osobně doporučuji na základě výsledků mé práce kombinaci rekreační cyklistiky 

případně in-line bruslení (záleţí na zdraví kloubů jedince) s plaváním. Tuto kombinaci vidím 

jako nejvhodnější řešení pro širokou veřejnost především z hlediska zdravotního. Jak jiţ výše 

uvádím zdravotní nevýhody cyklistiky a in-line bruslení jsou skvěle kompenzovány plaváním, 

a právě proto si myslím, ţe kombinace těchto sportů je ideální. 

 

Tab. 5.1 Počet spálených kalorií při jednotlivých sportech 

Činnost 
Počet spálených kalorií 

za 1 hodinu 

Rekreační cyklistika 600 - 900 

In-line bruslení 500 - 600 

Plavání 550 - 750 

Squash 500 - 800 
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6. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout doporučení pro potencionální rekreační 

sportovce, které sporty jsou pro ně vhodné jak z finančního, tak i zdravotního hlediska.         

V  práci jsem vyuţila několik metod jako je například metoda obsahové analýzy, metoda 

komparace nebo také metoda analýzy kladů a záporů jednotlivých sportů. Nejprve jsem 

vybrala u kaţdého z vybraných sportů základní vybavení, které je pro daný sport potřebné.  

Od kaţdé poloţky tohoto vybavení jsem vybrala tři různé druhy zboţí a vytvořila průměrné 

náklady. Tyto náklady jsem porovnala a vloţila do grafu, abych zjistila, která část výbavy je 

pro daný sport nejnákladnější. Poté jsem vypočetla celkové průměrné náklady na jednotlivé 

sporty a vloţila je do grafu, ze kterého je zřejmé, který sport je relativně nejvíce finančně 

náročný.  

Navrhnuté doporučení a závěry jsem konzultovala se známými, mezi kterými jsou i 

rekreační sportovci. Na základě jejich reakcí si myslím, ţe se mi podařilo naplnit cíl 

bakalářské práce a výsledkem jsou doporučení, která mohou rekreační sportovci prakticky 

vyuţít. Sám jedinec se pak rozhodne, kterému z vybraných sportů se bude věnovat. 

Rozhodovat se bude především dle své finanční situace a také záleţí, zda dává přednost 

pohybu v přírodě na čerstvém vzduchu nebo se raději bude věnovat sportu provozovanému 

uvnitř sportovního zařízení. Bylo by dobré, kdyby jeho rozhodnutí nebylo závislé pouze       

na jeho finanční situaci, ale především na stavu jeho zdraví. 
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