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Abstrakt 

Tato práce se zabývá dobrovolným riskováním v rámci extrémních sportů. Jejím primárním 

teoretickým východiskem je (pravděpodobně) nejucelenější koncept dobrovolného přijímání 

rizika – tzv. edgework od Stephana Lynga. Cílem práce bylo zjistit, zdali se liší motivační 

faktory či vnímání rizika a emocí u extrémních sportovců v závislosti na jejich genderu. 

Jelikož Lyngův Edgework podléhá genderovému biasu (respondenty jeho výzkumu byli 

pouze muži), bylo vzhledem k cíli práce zapotřebí provést vlastní výzkum mezi českými lezci 

a lezkyněmi. Získané výsledky jsou zhodnoceny primárně ve vztahu k edgeworku. Dále byla 

provedena analýza makro a mikro-společenských faktorů přispívajících k účasti 

na extrémních sportech, jež vychází krom edgeworku z kompenzační a adaptační teorie, 

Goffmanova konceptu akce a dat z vlastního výzkumu. V závěrečné diskuzi jsou shrnuty 

genderové rozdíly – ženy mají v rámci extrémních sportů větší averzi k riziku, muži hodnotí 

extrémní sporty jako atraktivnější, ženy pociťují strach častěji než muži, společnost je 

tolerantnější k mužům jako extrémním sportovcům než ženám a další. 

Abstract 

The topic of this thesis is voluntary risk-taking in extreme sports. Its primary theoretical basis 

is (possibly) the most comprehensive concept of voluntary risk-taking – the edgework by 

Stephan Lyng. The aim of the thesis was to find out whether extreme athletes differ in 

motivational factors or risk and emotion perception based on their gender. Since Lyng's 

Edgework suffers from a gender bias (respondents of his study were only men) and 

considering the aim of this work, it was necessary to conduct a proper research among Czech 

climbers. Its results are contrasted mainly with the edgework. Following analysis of macro 

and micro-sociological factors contributing to the engagement in extreme sports is based, 

apart from the edgework, on the compensation and adaptation theory, Goffman's concept of 

action and data from the conducted research. The final discussion summarizes the gender 

differences – women are less risk-averse in extreme sports, men consider extreme sports more 

attractive, women feel fear more often than men, society is more tolerant towards men as 

extreme athletes than women et cetera.    
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1. Úvod 

Překonat sám sebe, jít na hranu, seberealizace a obecně důraz na individualismus to jsou 

některé z běžných pojmů spojovaných s dnešní moderní společností. V současnosti můžeme 

sledovat rapidní nárůst oblíbenosti extrémních sportů. Co stojí za tímto fenoménem? Proč čím 

dál tím více lidí volí tyto činnosti jako způsoby trávení volného času? Liší se od sebe muži a 

ženy v důvodech provozování těchto aktivit? A jak se má celá věc ohledně pociťovaných 

emocí, existují nějaké genderové rozdíly? Proč tomuto odvětví dominují muži? Hlavním 

cílem práce je odpovědět primárně na tyto otázky. 

Tématem práce je dobrovolné riskování v rámci volnočasových aktivit. Dominantní a 

pravděpodobně nejucelenější prací v této oblasti je koncepce amerického sociologa Stephena 

Lynga – Edgework, a proto je základním zdrojem této práce. Stephen Lyng si v šedesátých 

letech 20. století povšiml narůstající participace široké veřejnosti v extrémních sportech. Na 

základě vlastního výzkumu skupiny parašutistů a teoretického rámce tvořeného syntézou 

Marxe a Meada vytváří teoreticko-empirický koncept edgeworku. Edgework popisuje možné 

makro a mikro-sociologické důvody, proč se dnes extrémní sporty pyšní takové oblibě. Vedle 

edgeworku existuje řada dalších více či méně ucelených teorií a konceptů zabývajících se 

stejnou tematikou a docházejících k odlišným poznatkům. Například Goffmanův koncept 

akce nabízející spíše mikro-sociologickou analýzu motivací k těmto aktivitám a dále 

kompenzační a adaptační teorie poskytující primárně makro-sociologickou analýzu. Na rozdíl 

od edgeworku se ale jedná primárně o teoretické práce, které nevycházejí z mnoha 

empirických podkladů. Ovšem jak uvádí Lyng (2014), oblast dobrovolného riskování je tak 

širou a neprozkoumanou oblastí, že jakékoliv nové příspěvky do diskuze mohou přinést jen 

pozitiva. Edgework je bohužel poznamenám svým homogenním vzorkem, respondenty 

Lyngovy studie byli pouze muži. Z tohoto důvodu jsem provedl vlastní kvantitativní 

genderově korektní výzkum, díky kterému je možné překonat nedostatky edgeworku a přispět 

novými poznatky do aktuální diskuze. Díky tomu, že se se aktivně věnuji horolezectví, které 

je extrémním sportem, a znám množství lidí z této oblasti, mohl jsem do výzkumu jednoduše 

zahrnout lezce i lezkyně. 

Práce je rozdělena na šest dílčích kapitol. V druhé kapitola nejprve detailně představuji 

samotnou koncepci edgeworku a to jak její hlavní myšlenky a východiska tak i nedostatky. 

Dále uvádím ostatní teorie zkoumající stejnou problematiku ale z jiných perspektiv – 

Goffmanův koncept akce a kompenzační a adaptační teorii. Třetí kapitola je stručným 
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popisem metodiky vlastního provedeného výzkumu, obsahuje popis vzorku, způsob sběru dat 

apod.  

V kapitolách čtyři a pět se konkrétně věnuji genderovým rozdílům a to v souvislosti s 

motivačními faktory k provozování extrémních sportů, vnímáním rizika a atraktivity a 

pociťovanými emocemi. Tyto čtyři domény tvořily stěžejní část mého výzkumu. Zde 

vzájemně porovnávám muže a ženy věnující se extrémním odvětvím horolezectví. Jelikož je 

ale horolezectví dnes velmi diverzifikovanou aktivitou (zahrnující řadu odlišně rizikových 

činností) nabízí se srovnání jedinců věnujících se extrémním typům horolezectví (jako je 

lezení bez jištění) a jedinců holdujícím bezpečnějším odvětvím (například lezení na umělých 

stěnách). Tato komparace extrémních a běžných lezců tvoří obsah šesté kapitoly. Sedmá, 

závěrečná kapitola, je diskuzí, ve které uceleně shrnuji nové poznatky a zabývám se 

přenositelností konceptu edgeworku do kontextu extrémních sportů v České republice.  
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2. Koncept edgework  

Termín edgework
1
 pochází od amerického novináře Huntera S. Thompsona, který jej poprvé 

použil ve své knize Pekelní Andělé z roku 1967, k popsání anarchistických zkušeností lidí 

především z oblasti užívání drog. Od Thompsona si tento termín vypůjčil sociolog Stephan 

Lyng a použil ho jako název pro vlastní koncept dobrovolného přijímání rizika především 

v rámci extrémních volnočasových aktivit v pozdní moderně. Použití termínu „edgework“ se 

u Thompsona a Lynga liší nejen v oblasti jeho využití ale i v jeho chápání. Oba autoři chápou 

onu hranu, jako „prostor mezi životem a smrtí, mezi vědomím a bezvědomím, rozumem a 

šílenstvím.“ (Lyng, 1990, s. 855 & Thompson, 1967). Nicméně Thompson „hranu“ popisuje 

jako za živa nedosažitelnou a nepopsatelnou hranici. Jediní, kdo by byli schopni hranici 

popsat, jsou ti, kteří ji překonali (Thompson, 1967).  Lyng naopak tuto hranici popisuje, jako 

místo, kterého jsou jedinci přesně schopni dosáhnout a setrvat na něm (Lyng, 1990). 

Lyng uvádí několik důvodů, proč se tématem dobrovolného riskování zabývá. Jedním 

z mnoha paradoxů dnešní doby je střet mezi dvěma společenskými tendencemi jak na makro 

tak na mikro-úrovni. Někteří lidé se snaží co nejvíce redukovat hrozby a rizika, například na 

pracovišti a jiní naopak aktivně vyhledávají situace zahrnující vysoká rizika – potenciální 

vážná zranění nebo smrt. Volnočasové rizikové aktivity jako skydiving, base jumping, 

paragliding, horolezectví nebo freesolo lezení nabývají v posledních několika dekádách na 

oblibě. Tento společenský rozpor mezi rizikem a bezpečím si podle Lynga zaslouží větší 

pozornost sociologů (Lyng, 1990). 

 Vedle absence prací zabývajících se dobrovolným rizikem, Lyng zmiňuje problém spojený 

s mnoha psychologickými modely na analýzu riskování. Tyto modely vychází z předpokladu, 

že hlavní motivací k riskování je až finální očekávané odměna. Tento předpoklad je ale 

v rámci dobrovolného podstupování rizika neplatný, poněvadž v tomto případě jedinci 

provozují rizikové aktivity za účelem dosažení rizikové situace samotné, setrvání v ní, a ne za 

účelem dosažení budoucí odměny. Dále poukazuje na sociologicky nezodpovězenou otázku – 

proč někteří lidé potřebují riziko pro své potěšení (Lyng, 1990). 

Lyng termínem edgework označuje svůj sociologický koncept dobrovolného přijímání rizika. 

K riziku a nejistotě je obvykle přistupováno, jako k negativním jevům. Ovšem v 

konceptu  edgeworku jsou riskování a chvíle nejistot chápány jako pozitivní jevy. Koncept je 

                                                 
1
 z angl. „edge“ – hrana, „work“ – práce, činnost; volnější překlad – „činnost na hraně“ 
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postaven na množství předešlých primárních a sekundárních dat o přijímání rizik a na nově 

vznikající socio-psychologické perspektivě tvořené syntézou Marxe a Meada. Za účelem širší 

aplikace konceptu vysvětluje Lyng edgework na příkladu vlastní etnografické studie skupiny 

parašutistů a množství studií zabývajících se jinými extrémními sporty (Lyng, 1990, 2008). 

Aktivity, které je možné zařadit pod koncept edgeworku mají jeden společný znak – „všechny 

představují jasně pozorovatelnou fyzickou nebo psychickou hrozbu pro člověka nebo ztrátu 

pocitu uspořádané existence. Typickou edgeworkovou zkušeností je taková, kde neúspěch 

jedince vede k smrti nebo přinejmenším k vážnému zranění.“ (Lyng, 1990, s. 857). Jako 

edgeworkové aktivity Lyng uvádí například parašutismus, závěsné lítaní, skalní lezení a 

automobilové závody. Ačkoliv je nebezpečí úrazu či smrti při provozování těchto aktivit vždy 

přítomné, účastníci obvykle tvrdí, že riskují jen ti, kteří nevědí, co dělají (Lyng, 1990).   

Jedince věnující se rizikovým aktivitám Lyng definuje jako edgeworkery a dělí je na dvě 

skupiny. Pro obě tyto skupiny platí, že jejich členové nějakým způsobem testují limitní 

situace – hranici mezi možným a nemožným. První skupina zahrnuje účastníky, kteří testují 

tzv. limity technologií. Do této skupiny Lyng řadí například piloty stíhaček a automobilové 

závodníky. Druhou skupinu tvoří lidé, kteří testují své vlastní tělesné nebo mentální limity – 

například horolezci a maratonci. Při některých aktivitách dochází ke kombinaci prvků obou 

skupin – například paragliding a freestyle motocross (Lyng, 1990). 

Dalším společným znakem pro extrémní sporty jsou edgeworkové schopnosti. Jedná se o 

konkrétní dovednosti, které jsou potřebné k vykonávání extrémních aktivit. „Tato unikátní 

dovednost, která se týká všech typů edgeworku, je schopnost získat kontrolu v situacích, které 

vzbuzují naprostý chaos, situacích, které by většina lidí brala jako naprosto 

nekontrolovatelné.“ (Lyng, 1990, s. 859). Většina edgeworkerů mluví také o schopnosti 

vyhnout se ochromení strachem a soustředění se jen na to, co je v dané chvíli nezbytné pro 

přežití. Mluví o tzv. mentální houževnatosti. (Lyng, 1990). Mnoho extrémních sportovců tuto 

speciální schopnost považuje za vrozenou. V souvislosti s jedinci, kteří se při výkonu 

extrémních sportů zabili nebo zranili, zastávají názor, že jednoduše neměli to, co je k činnosti 

zapotřebí – „the right stuff.“ (Lyng, 1990, s. 859). 

Ačkoliv se od sebe jednotlivé extrémní sporty v lecčem liší, mají některé společné 

charakteristiky. Například jedinci věnující se odlišným extrémním sportům zmiňují stejné 

pocity, které při aktivitách vnímají – „seberealizace a sebeurčení. V nejčistší formě 

edgeworku si jedinci připadají jako instinktivně jednající entity. Díky těmto stavům jsou 
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schopni dosáhnout intenzivnějšího a silnějšího pocitu sebe sama.“ (Lyng, 1990, s. 860). 

Vedle těchto povznášejících pocitů jedinci taktéž pociťují strach. Neplatí tvrzení, že extrémní 

sportovci jsou za každou cenu nebojácní a neohrožení. Strach ovšem primárně pociťují před 

samotným rizikovým počinem a v rizikových situacích jsou s ním případně schopni nakládat. 

Pocit strachu je často vytlačen do pozadí jinými příjemnějšími pocity. Navíc balancování na 

oné hraně – „edge“ vyžaduje obrovské soustředění. Na úkor tohoto soustředění se vedlejší 

faktory, které jsou v danou chvíli nepodstatné, dostávají do pozadí. V důsledku toho jedinci 

často ztrácí pojem o plynutí času (Lyng, 1990). 

Dalšími společnými znakem mnoha extrémních sportů je prožitek hyperreality a stav flow. 

Jedinci popisují extrémní zážitky jako mnohem reálnější a intenzivnější než běžné situace 

každodenního života (Lyng, 1990). Prožitek reality a rozdílné emoce dobře popisují 

parašutisté – „Zatímco se chystáme v letadle k seskoku, vždycky se cítím vyděšený a trochu 

ohromený z toho, co za bizarní věc se chystám udělat – vyskočit z letadla! Ale jakmile 

vyskočím z letadla, je to jako vstoupit do jiné dimenze. Najednou se mi všechno zdá tak 

reálné, tak správné. Volný pád je mnohem víc reálnější než každodenní život.“ (Lyng, 1990, s. 

861). Co se týče stavu flow, který je v mnoha publikacích zabývajících se extrémními sporty 

hojně zmiňován jako jeden z motivačních faktorů (Willig, 2008; Mackenzie, 2011; Zhou, 

Chlebosz & Tower, 2020) Lyng se k němu vyjadřuje spíše okrajově. Definuje ho jako 

„soubor pocitů, které mohou být vyvolány širší škálou činností, včetně některých her a prací.“ 

(Lyng, 1990, s. 863). Navíc stav flow může být podle Lynga navozen při více činnostech a 

proto není zapotřebí jej v souvislosti s extrémními sporty a ve studie edgework rozebírat 

(Lyng, 1990).  

 

2. 1. Syntéza Marxe a Meada v rámci edgeworku 

Lyng se v konceptu edgeworku dále věnuje syntéze teoretických modelů Marxe a Meada. 

Skrze tuto syntézu poskytuje vysvětlení, proč se jedinci dobrovolně věnují rizikovým 

aktivitám. Navíc tato syntéza zdůrazňuje rozpory a konflikty v současné společnosti, které 

brání spontánnosti a kreativitě (Lyng, 2008).   

Jedná se o dva různé modely popisující konstrukci identity, které se od sebe v mnohém liší. 

Podle Lynga bychom na ně ovšem neměli pohlížet jako na protichůdné modely, ale spíše jako 

na modely vzájemně se doplňující. (Lyng, 1990). „Jak Marx, tak Mead spatřují význam 
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v lidské činnosti v ontologii sebe a společnosti, ale liší se v tom, jakým formám jednání věnují 

pozornost. Zatímco Marx klade důraz na přirozené chování strukturované ekonomickými 

silami na makro úrovni, Mead se zaměřuje na sociální interakce na mikro úrovni. Oba 

teoretici podobně přijímají dialektické pojetí vztahu mezi jednotlivcem a společností.“ (Lyng, 

1990, s. 865–866). Díky kombinaci Marxova makro a Meadova mikro-úrovňového přístupu je 

možné propojit sociální a psychologickou dimenzi. Touto kombinací vzniká ucelený koncept 

edgeworku, který komplexně popisuje dobrovolné riskování převážně v podobně extrémních 

sportů (Lyng, 1990).  

Lyng (1990) spatřuje podobnost mezi Marxem a Meadem v tom, že se oba zabývají polaritou 

mezi „spontánností“ a „omezeností“ lidské činnosti. Každý však zaujímá jiný pohled na 

problematiku. Polarita je u Marxe patrná v utváření vlastní identity během pracovního 

procesu. Dochází k vyostření této polarity - zapříčiněné odcizením člověka od práce a jejich 

produktů v kapitalistické společnosti. Podle Marxe (1978) dochází v kapitalistické společnosti 

k procesu dehumanizace – konkrétně odcizení člověka od práce. Odcizení spočívá v tom, že 

v rámci pracovního procesu již nejsou uspokojovány individuální potřeby jedince – 

„spontánního já“ - v podobě tvůrčích činností. Lidské schopnosti jsou rozvíjeny interakcí 

mezi jedincem a prostředím. K velkému množství těchto interakcí dochází v rámci práce. 

„Protože společnost a jednotlivec se vzájemně určují a prostupují, má rozdělení v rámci 

sociálního systému spojené s třídním konfliktem, odcizením a nutností konzumace hluboké 

důsledky na individuální zkušenost.“ (Lyng, 1990, s. 869).  U Marxe je patrná souvislost mezi 

odcizením v pracovním procesu a vyvolanou potřebou ukojit nesplněné touhy v podobě 

nedostatečné seberealizace. Někteří lidé zejména v hospodářské a byrokratické sféře pociťují 

velký nedostatek možností pro uspokojení spontánních a seberealizačních potřeb. Od té doby, 

co práce neposkytuje dostatek příležitostí pro spontánnost a volnost, jedinci hledají prostor 

pro sebeurčení a seberealizaci v nejrůznějších volnočasových aktivitách. Navíc edgeworkové 

aktivity zahrnují využívání dovedností a kapacit, které jsou typické pro svobodnou práci 

v Marxově pojetí – jedná se o vědomou, záměrnou, soustředěnou, fyzicky a mentálně 

flexibilní, společenskou, zručnou a racionální činnost. Kdežto podle Marxe je pro práci 

v kapitalistických společnostech typické odcizení v podobě nesmyslnosti, vynucenosti, 

soutěživosti a iracionalitě (Lyng, 1990, 2008 & Ollman, 1971).  

U Meada (2017) je polarita vyobrazena v konceptu Me a I  – spojené dohromady v Self. Mead 

koncept spontánnosti a omezenosti využívá v rámci externalizace sebe sama. Me je vědomá, 

ustanovená část osobnosti, tvořená působením společnosti a pojí se na „omezené já“ taktéž 
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„objektové já.“ I je vlastní identita jedince a existuje pouze v přítomném okamžiku – 

„spontánní já“ taktéž „subjektové já.“ „Sociální kontrola [společnost] je výrazem objektového 

já v kontrastu k já subjektovému. Stanovuje hranice a poskytuje určení, jež subjektovému já 

takříkajíc umožňuje užívat objektové já jako prostředek provádění toho, co všechny zajímá. 

Tam, kde se lidé nacházejí mimo takový organizovaný výraz, vzniká situace, v níž sociální 

kontrola chybí.“ (Mead, 2017, s. 144). Právě edgeworkové aktivity jsou místem absence 

sociální kontroly. Obsah I patří k tomu, co se děje v nejpřítomnějším okamžiku a je tou 

nejvíce fascinující částí naší zkušenosti. „I je centrum kreativity, spontánnosti, impulsivní 

akce jedince. Právě na „hraně okamžiku“ I odráží veškerou nejistotu a jedinečnost chvíle.“ 

(Lyng, 1990, s. 877). Povědomí o I máme pouze jako o obrazu z paměti až poté co bylo 

integrováno do Me.  Na základě vzájemného dialogu mezi Me a I je utvářena osobnost – Self. 

Tento dialog mezi Me a I probíhá povětšinu lidských činností. Nicméně v extrémních 

podmínkách, chvílích edgeworku, kdy je zapotřebí jednak instantně, dochází k upozadění Me, 

hlasu společnosti, a jedinec pociťuje nepopsatelné emoce a senzace (Lyng, 2008; Mead, 

2017).  

 

2. 2. Individuální motivační faktory podle edgeworku  

Důvodů, proč jedinci jako volnočasové aktivity volí rizikové činnosti, uvádí Lyng (1990) 

mnoho. Jedním z důvodů je dosahování pocitů seberealizace a sebeurčení, které podle Marxe 

v důsledku odcizení práce lidem chybí a které naplňují potřeby Meadova I. V rámci 

edgeworku dochází k osvobození jednání. Jedincovo konání už není ovlivněno sociálními 

silami, ale pouze odráží bezprostřední touhy a cíle. Me je upozaděno strachem a vidinou 

smrti, tudíž má I volné pole působnosti. Absence omezeného já vyvolaná v edgeworku 

umožňuje dosahování pocitů svobody (Mead, 2017; Lyng, 1990). 

 „Celková tendence k „odlogičtění“ práce ve společnosti, které dominuje masová produkce a 

autoritativní struktury, způsobuje, že pracovníci na mnoha různých úrovních, od zaměstnanců 

ve službách až po různé typy profesionálů, jsou nuceni pracovat v podmínkách způsobující 

odcizení.“ (Lyng, 1990, s. 876). Jinými slovy lidé potřebují zažívat pocit seberealizace, který 

se dostavuje, když je jejich jednání opravdové a autentické, nikoliv vynucené normativními 

nebo strukturálními omezeními společnosti (Lyng, 1990). Na základě předpokladu, že jedinci 

neprovozují edgeworkové aktivity za účelem sebedestrukce, je nesporné, že dosažení 

seberealizace a sebeurčení v těchto aktivitách je velmi pravděpodobné. 
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Dalším z důvodů je hlubší rozvoj individuálních schopností oproti běžným sportům. 

„Edgeworkeři kladou velký důraz na rozvoj a využití speciálních dovedností. Například 

parašutisté musí být schopni správně korigovat své tělo ve volném pádě a horolezci musí být 

velmi zdatní v používání svého horského vybavení. […] Edgework zahrnuje nejen dovednosti 

specifické pro jednotlivé činnosti, ale také schopnost udržet si kontrolu nad situací, která se 

blíží úplnému chaosu. … Šance na uplatnění a zdokonalení ‚schopnosti přežití‘ je to, čeho si 

Edgeworkeři nejvíce cení.“ (Lyng, 1990, s. 871). Výše zmiňovaná kontrola nad rizikovou 

situací v rámci edgeworku poskytuje jedincům do běžného života „iluzi kontroly“, která jim, 

jak již zmiňuje Marx (1978), v pracovním životě chybí. Navození pocitu kontroly nad vlastní 

existencí popisuje Lyng jako racionální a terapeutický způsob, jak lidé reagují na hrozby a 

pocit bezmoci, kterým čelí v rámci každodenního světa. Tento pocit stále menší kontroly nad 

vlastním životem je způsobený stále složitějším byrokratickým systémem a neustálým 

technologickým rozvojem (Lyng, 1990). 

K participaci na extrémních sportech také motivuje budování mentální odolnosti hodící se ke 

zvládání rizik dnešní společnosti (Lyng, 1990). Woodman, Cazenave & Scanff (2008) 

dokonce tvrdí, že extrémní sporty jsou atraktivnější pro jedince trpící depresemi, protože jim 

pomáhají zvládat úzkostné stavy. 

V neposlední řadě edgework navíc zahrnuje další fenomenologické rysy, které podle Marxe 

mnozí v důsledku odcizení práce postrádají – plánování, úmyslné a flexibilní jednání a 

koncentraci (Lyng, 1990). Například plánování je neodmyslitelnou součástí parašutismu, 

paraglidingu a alpinismu (Lyng, 1990 & Demirhan, 2005), koncentrace má velký význam 

například v extrémním lezení.  

 

2. 3. Kritika edgeworku a genderový bias  

Lyngův koncept edgeworku je z důvodu několika nedostatků terčem kritiky. Lyng (2005) 

připouští omezenost edgeworku spočívající v nedostatečně heterogenním vzorku respondentů. 

Ve své studii, která tvořila empirický rámec pro koncept edgeworku, vychází pouze ze 

zkušeností mužské skupiny dospělých „bílých“ parašutistů střední třídy. Za nedostatečně 

reprezentativní vzorek je kritizován například Millerem (1991) a Walklatem (1997). Donnelly 

(2004) dále upozorňuje na přílišnou zakořeněnost edgeworku ve strukturách americké 

společnosti, což může způsobit přehlédnutí určitých motivačních faktorů k zapojení se 

v dobrovolných rizikových aktivitách. Veškerá uvedená kritika upozorňuje na menší dosah 
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edgeworku než se může na první pohled zdát – a to v souvislosti se socio-ekonomickým 

statusem a genderem (Laurendeau, 2008).  

Ačkoliv extrémních sportům dominují muži (Gieseler, 2012; Ragiotto & Scapri, 2018), 

v literatuře o rizikových sportech není věnována dostatečná pozornost vlivu genderu a chybí 

odpověď na otázku – proč muži této oblasti dominují (Batchelor, 2007; Laurendeau, 2008). 

Laurendeau (2008) připouští mnohá pozitiva Lyngova edgeworku. Například, že je jedná o 

nejkomplexnější a nejucelenější nástroj pro konceptualizaci rizikových volnočasových aktivit. 

Na druhou stranu ale zmiňuje i některé nedostatky, zejména v oblasti genderu, který 

v konceptu není zmíněn. Nejen koncept edgeworku je omezený genderovým biasem. Problém 

nedostatečného zhodnocení genderového aspektu v rizikových sportech se týká mnoha 

publikací – například Castanier, Le Scanff & Woodman (2010) a Zhou, Chlebosz & Tower 

(2020).  

 Podle Laurendeau (2008) je jedním z důvodů většího zastoupení mužů v rizikových sportech 

společenské stereotypní pojetí maskulinity a feminity. Navíc přijetí rizika je často chápáno 

jako neodmyslitelná součást maskulinity, která zaujímá hegemonní pozici v rizikových 

sportech. Podobně Miller (1991) zmiňuje, že ženy jsou na rozdíl od mužů mnohem svázanější 

strukturálními společenskými omezeními, tudíž jejich rozhodování o dobrovolném riskování 

není zcela svobodné. Rizikové sporty se jeví jako skvělý způsob napadení genderových 

stereotypů, které omezují a limitují ženský potenciál (Lupton & Tulloch, 2002).  

Společnost se staví naprosto odlišně k přijímání odpovědnosti v souvislosti s dobrovolným 

riskováním na základě genderu. Donnelly (2004) popisuje odlišnou mediální reakci na dvě 

úmrtí v horolezectví. Smrt horolezkyně Alison Hargreaves při pokusu o výstup na horu K2, 

matky dvou dětí, média popsala jako důsledek nezodpovědného a neuváženého jednání a 

kritizovala Alison za opuštění své rodiny. O rok později zahynul horolezec Rob Hall při 

výstupu na Mount Everes, v médiích se neobjevila žádná kritika jeho jednání jakožto 

budoucího otce.  

Z výše uvedeného je patrný nerovný genderem ovlivněný rozměr rizika. Další důvody menší 

participace žen v rizikových sportech je možné hledat i v odlišných motivačních faktorech a 

percepci rizika (viz kapitoly 4 a 5).    
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2. 4. Nad rámec edgeworku – další koncepty dobrovolného přijímání rizika 

v pozdní moderně  

Ve své pozdější práci Lyng zdůrazňuje sociology často přehlížené práce Ervinga Goffmana, 

které se zabývají dobrovolným přijímání rizika a poskytují nové pohledy na problematiku. 

Goffman představil tzv. koncept akce, který, stejně jako edgework, vysvětluje, proč se jedinci 

věnují rizikovým aktivitám, když na ně nečeká žádná zřejmá odměna. Jelikož je oblast 

riskování širokým fenoménem, ve kterém hraje významnou roli individualita a každý jedinec 

riziku čelí odlišným způsobem, nemělo by se na tyto dva přístupy pohlížet jako proti sobě 

jdoucí, ale spíše jako na vzájemně se doplňující a obohacující (Lyng, 2014). 

Goffman se svým konceptem snaží odpovědět na otázku, proč se „akce“, neboli v této 

souvislosti dobrovolné riskování, stává stále populárnějším. Aktivity, kterými se Goffman 

zabýval, od gamblingu, přes riziková povolání a kriminalitu po extrémní sporty, zahrnují 

různé míry nejistoty, kalkulování pravděpodobnosti a nepředvídatelné výsledky. Tyto aktivity 

mají jedno společné – všechny splňují předpoklady „problematičnosti“ a „závažnosti.“ Jsou 

problematické, protože zahrnují nejisté výsledky a závažné, protože jejich důsledky 

(například případné zranění) ovlivní budoucí život jedince. Podle Goffmana existuje 

v moderních společnostech jen málo aktivit, které oba předpoklady splňují. Goffman 

rozděluje lidské aktivity na „time off“ a „time on.“ Během „time off“ aktivit, trávení volného 

času, je splněn předpoklad problematičnosti ale nikoliv předpoklad závažnosti. Naopak u 

„time on“ aktivit, například práce, je zase splněn předpoklad závažnosti ale nikoliv 

předpoklad problematičnosti (Goffman, 1967).  

Podobně jako uvádí Lyng, že jedinci v rámci edgeworku zdokonalují své především mentální 

schopnosti a zvyšují psychickou kapacitu, uvádí Goffman jako hlavní motiv pro „akci“ rozvoj 

charakteru. Goffman charakter vymezuje jako soubor osobních kvalit, z nichž nejvýraznější je 

odvaha – schopnost vykonávat danou aktivitu i přes vědomí příslušných nebezpečí. Vedle 

odvahy jako další charakterové rysy uvádí „odvahu, hravost, integritu, statečnost a klid“ 

(Goffman, 1967 s. 217). Klid dále rozvádí na emoční sebeovládání, přítomnost mysli, 

důstojnost a sebedůvěru. „Akce“ navíc nabízí možnost sebe-prezentace, příležitost ukázat co 

jsou daní jedinci skutečně zač.    

Porovnáme-li Lyngův edgework a Goffmanův koncept akce, skutečně se krásně doplňují, 

poněvadž oba nabízejí odlišné vysvětlení motivací. Podle Goffmana „akce“ nabízí vnitřní 



 

17 

 

nepopsatelnou odměnu, která jedince táhne k jejímu vykonávání. Ačkoliv i pro tyto jedince je 

pravý důvod neznámý. „Akce je vykonávána pro sebe samou, je svou vlastní příčinou.“ 

(Goffman, 1967, s. 238). Jedinou patrnou motivací pro Goffmana je rozvoj a prezentace 

charakteru. Zato u edgeworku je situace mnohem jasnější. Vychází z fenomenologického 

přístupu, který na základě syntézy Marxe s Meada popisuje charakter dnešní rizikové doby.  

Nalézt odpověď na otázku, proč se jedinci věnují extrémním sportům lze i jiným způsobem, 

než tím, který popisuje Lyng ve svém konceptu edgeworku. Jedná se o dvě odlišné 

perspektivy nebo teorie, které je možné při analýze rizikových sportů použít – kompenzační a 

adaptační (Langseth, 2011). Každá z těchto teorií vychází z jiných charakteristik společnosti. 

V kompenzační teorii jsou zmíněny, stejně jako v Lyngově konceptu, Marxův model 

popisující odcizení a vykořisťování práce (viz podkapitola 2.1.) a dále Weberovy poznatky o 

rozšiřující se formální racionalitě. Adaptační teorie se zase spíše drží rizikové společnosti v 

pojetí Becka (1999; 2004) a Giddense (1991; 1994).  

Podle kompenzační teorie využívají jedinci riskování ve sportech jako způsob útěku od 

omezení moderní společnosti. Participace v rizikových sportech nabízí osvobození od 

sociálních norem a všemožných pravidel chování. Potřeba riskovat je vyvolaná přehnaně 

bezpečnou a rizikům se vyhýbající společností dnešní doby. V mezích kompenzační teorie je 

každodenní život chápán jako zbytečně racionalizovaný a bezbarvý (Landseth, 2011). Z toho 

je patrná paralela s Lyngem (1990), tedy že edgeworkové aktivity nabízejí zpestření 

monotónního života. „Moderní společnost se příliš zaobírá bezpečností a odstraňováním rizik 

až tím omezuje chování jednotlivců. Kompenzační perspektiva interpretuje dobrovolné 

riskování ve sportech jako kompenzaci extrémně rutinního, regulovaného, nudného a 

přespříliš bezpečného života v moderně.“ (Langseth, 2011, s. 631).  

Adaptační teorie odpovídá na otázku motivačních faktorů k účasti na rizikových sportech 

úplně odlišně. Participace je chápána jako způsob, jak se přizpůsobit kulturním a 

společenským rámcům pozdní moderny. Z adaptační perspektivy je dobrovolné riskování 

chápáno jako důsledek společnosti s kulturními prvky podporující riziko (Langseth, 2011). 

Ačkoliv pravděpodobnost předčasné smrti a vážných zranění je dnes nejspíš menší než dříve, 

nebezpečí nabývají dvou naprosto unikátních charakterů – jsou ve velké míře produkovány 

lidmi a mají celosvětový dopad (Lyng, 2008). „V pokročilé moderně je společenská produkce 

bohatství systematicky doprovázena produkcí rizik. Tomu odpovídá, že problémy a konflikty 

spojené s rozdělováním ve společnosti nedostatku jsou překryty oněmi problémy a konflikty, 
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které vznikají v souvislosti s produkcí, definováním a rozdělením rizik vytvářených vědou a 

technikou.“ (Beck, 2004, s. 25). Je potřeba zdůraznit hlavně nevyhnutelnost těmto rizikům, 

kterou způsobila globalizace (v podobě geneticky upravených potravin, ekologických 

katastrof, nukleárního nebezpečí, masové nezaměstnanosti, pádu finančních trhů, pandemie 

apod.). „Riziková společnost není možností, kterou můžeme v rámci politické debaty přijmout 

nebo zamítnout. Vzniká samovolně v důsledku modernizačních procesů, které jsou slepé a 

hluché vůči svým následkům, nebezpečím a rizikům.“ (Beck, 1999, s. 73). Z toho je patrný 

kulturní posun, který ve větší míře akceptuje nebezpečné vedlejší účinky lidské činnosti a 

jejích produktů. Vědecký a technologický pokrok spolu s rozšiřováním trhů vedou k eskalaci 

globálních rizik a narušení základních sociálních institucí (Lyng, 2008). Tento proces 

nazývaný reflexivní modernizací na jednu stranu vytváří hrozby, ale na druhou stranu nabízí 

nové příležitosti svobody (Beck, 2004; Giddens, 1994). Riziková společnost je ta, ve které se 

sociální vazby spíše vytváří, než dědí z minulosti (Giddens, 1994). Z toho vyplývá emoční 

svoboda, tedy více možností, jak a vůči komu projevovat emoce. To může v jedinci vyvolat 

zmatek a další nejistoty a vzhledem k tomu že „během edgeworku se aktéři blíží svým 

fyzickým a mentálním limitům, což je nutí naprosto se soustředit na svůj úkol a blokovat 

veškeré okolní jevy“ (Lois, 2005, s. 121), nabízí se rizikové sporty jako možné řešení nejistot 

rizikové společnosti. Navíc „v rizikové společnosti jsou neurčitost a nejistota převažujícími 

vlastnostmi dominantní sociální reality, a proto se balancování nejistot stává klíčovým pro 

mnoho sociálních aktérů“ a proto se „edgework jeví jako nejryzejší vyjádření požadavků 

rizikové společnosti.“ (Lyng, 2008, s. 130). Podle Simon (2005) dokonce dochází ke kolapsu 

mezi institucionálním životem a edgeworkem.  

Významnou roli v adaptační teorii hrají důraz na individualitu, individualismus obecně a 

neustálé „hledání sebe“ typické pro pozdní modernu (Giddens, 1991). „Aktéři projevují svou 

individualitu skrze výběr životního stylu. Volba zapojit se do rizikových sportů je signálem 

toho, kdo jsou. Přestože aktéři vnímají rizikové sporty jako vzpurné a individuální aktivity, 

model adaptace analyzuje rizikové sporty jako projevy pozdních moderních hodnot, 

zahrnující individualismus, kreativitu, testování limitů a antikonvencionalismus. […] Rizikové 

sporty mají auru, naplňující potřeby individualismu a opravdovosti.“ (Langseth, 2011, s. 

631). Navíc podle Lynga (2008) se prostor na hraně – mezi životem a smrtí – mnohým jeví, 

jako lákavé místo, kde hledat vlastní sebeurčení, nejspíš kvůli důrazu na soustředěnost, 

schopnost kontroly a vůli přežít, typickým pro rizikové aktivity. Skrze extrémní sporty se 

jedinec ztotožňuje s jedním z požadavků pozdní moderny – důraz na individualitu. Podle 
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Breivik (2010) nemají rizikové sporty obvykle striktně definovaná pravidla a nejsou 

kontrolovány tak jako ostatní sporty, tudíž poskytují velký prostor pro individuální vyjádření, 

navíc absolutní většina rizikových sportů není týmová, což ještě více umocňuje důraz na 

individualitu. Simon (2005) tvrdí, že postmoderní instituce ve stále větší míře očekávají od 

lidíschopnost zvládat rizika na individuální úrovni. Při účasti na extrémních sportech se 

jedinec potýká s intenzivními emocemi – ve velké míře se strachem – kterým musí čelit a 

vzdorovat jim, čímž získává schopnost zvládat rizika – mentální houževnatost (Lyng, 1990).  

V rámci adaptační teorie je tedy účast na rizikových sportech vysvětlena potřebou 

individualizace typické pro postmodernu a novým společenským apelem na přijímání rizika 

(Langseth, 2011).  

Na první pohled je patrná naprostá rozdílnost těchto dvou perspektiv. Zatímco kompenzační 

perspektiva interpretuje účast na rizikových sportech jako vzdor vůči prvkům moderny, 

adaptační perspektiva naopak provozování těchto sportů popisuje jako následování hodnot 

moderny. Tato dichotomie je způsobena rozdílnými teoretickými rámci, z kterých tyto 

perspektivy vychází (Langseth, 2011). Kompenzační perspektiva interpretuje již zmiňované 

Marxovo odcizení práce, a tím vyvolanou potřebu seberealizace, Weberův koncept železné 

klece racionality a společenskou snahu minimalizovat rizika. Adaptační perspektiva vychází z 

učení Becka a Giddense, kteří se zaměřují spíše na individualizaci a strukturální omezení 

moderny. 

Ačkoliv v praxi není možné tyto dvě perspektivy takto razantně oddělovat. Odpověď na 

otázku motivací k extrémním sportům leží v kombinaci výše zmíněných perspektiv – „Na 

jednu stranu jedinci žijí své životy v omezujícím prostředí, na druhou stranu jejich přání a 

touhy jsou formovány v rámci kulturních norem pozdní modernity.“ (Langseth, 2011, s. 639).  

Vedle kompenzační teorie a adaptační teorie můžeme přidat ještě jednu perspektivu. Jedná se 

o antropologické vysvětlení důvodů dobrovolného riskování (v rámci sportů) vycházející 

z biologických faktorů. Toto vysvětlení částečně souvisí s kompenzační teorií, ale zároveň 

poskytuje nové poznatky. „Z evolučního pohledu moderní životní styl postrádá, jak rizika tak 

vzrušení. […] Slézt ze stromů, přežívat na savanách, přesouvat se do nových biomů, 

překračovat řeky, hory a oceány, rozhodně vyžadovalo notnou dávku rizika. … Rizikové 

sporty poskytují „návrat do minulosti“ do dřívějších způsobů života.“ (Breivik, 2010, s. 265). 

Bylo zjištěno, že lidé v sobě mají tzv. gen riskování, který podněcuje rizikovější jednání. 

Absence rizik je společným prvkem s kompenzační teorií, ale gen riskování nabízí úplně nový 
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pohled na problematiku. Na základě přítomnosti tohoto genu mají někteří jedinci větší 

vrozené predispozice k riskování (Hill & Buss, 2010; Breivik, 2010).  

Tato perspektiva jde opačným směrem než doposud zmiňované teorie. Lyngův edgework a 

kompenzační i adaptační teorie vycházejí z předpokladu zásadního vlivu společnosti na 

rozhodování jedince, kdežto antropologické vysvětlení klade důraz na nezávislé čistě 

biologicky ovlivněné jednání. Tato práce vychází primárně z konceptu edgeworku a jemu 

podobným, proto je tu antropologická teorie uvedena pouze za účelem ucelení tématu.  

Goffmanův koncept akce pojednává o dobrovolném riskování na mikro-sociologické úrovni, 

rizikové jednání popisuje z hlediska charakteru jedince. Kompenzační a adaptační teorie zase 

naopak pojednávají o riziku na makro-sociologické úrovni. Tyto tři pohledy mají společné, že 

všechny vycházejí primárně z teoretických východisek a nevyužívají předešlých empirických 

dat. Nicméně jak uvádí Lyng (2014), oblast dobrovolného riskování je tak širokým a 

neprozkoumaným polem výzkumu, že každá nová perspektiva a myšlenka může leda přispět 

do diskuze.  

 Edgework je na rozdíl od předešlých teorií postaven na vlastní etnografické studii jedinců 

aktivně se účastnících extrémních sportů, což zajišťuje dostatek empirických dat, a syntéze 

Marxe a Meada, tvořící teoretický rámec. Jelikož ale edgework podléhá již zmiňovanému 

genderovému biasu, není možné zkoumat rozdíly mezi muži a ženami. Nicméně jedná se o 

ucelený koncept dobrovolného riskování, nabízející vhodná východiska pro další výzkum, a 

proto tvoří primární zdroj této práce.  
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3. Metodika výzkumu 

3. 1. Popis výběru a vzorku  

Bylo již provedeno mnoho výzkumů zabývajících se fenoménem extrémních sportů. Většinou 

se ale jedná o kvalitativní výzkumy, kdy autoři provedli malý počet hloubkových rozhovorů. 

Ve své práci vycházím z těchto předešlých výzkumů a obohacuji je o nové poznatky 

z vlastního kvantitativního výzkumu. Data byla získána z vlastního předem připraveného 

online dotazníku. Dotazník byl mezi respondenty rozšířen několika způsoby. Dotazník jsem 

jednak nasdílel do několika horolezeckých facebookových skupin odkud se dále šířil metodou 

snowballu. Dále se mi podařilo přesvědčit dvě lezecké stěny (konkrétně SmichOFF a Šutr) a 

Český horolezecký svaz, aby můj dotazník zveřejnili na svých webových stránkách. 

V neposlední řadě jsem dotazník rozesílal emailem kamarádům horolezcům a prosil je o další 

sdílení.  

Online dotazník vyplnilo celkem 601 respondentů, 349 mužů (58,1%) a 252 žen (41,9%). 

Podle dělící otázky: 

 „Věnujete se freesolo lezení (lezení bez jištění), nebo extrémnímu lezení (např. lezení 

morálových cest nebo cest, kde převažuje vlastní jištění)? To znamená takové lezení, při 

kterém se dostáváte do situací, ve kterých by váš případný pád znamenal smrt nebo vážné 

zranění.”
2
 

Na základě odpovědí (Ano – Ne) byli respondenti rozděleni na dvě skupiny – běžní lezci a 

extrémní lezci. Do kategorie běžných lezců se zařadilo celkem 431 respondentů, z toho 220 

mužů a 211 žen. Do kategorie extrémních lezců celkem 170 respondentů, z toho 129 mužů a 

41 žen. Podle tvrzení Lyng (1990); Damirhan (2005); Haris & Jenkins (2006) a Krokosz, 

Jochimek (2018) jsou extrémní sporty více provozovány mužskou populací. To je také patrné 

z odpovědí na předešlou otázku. 

3. 2. Zdatnost a zkušenosti lezců  

Jelikož horolezectví zahrnuje široké spektrum aktivit, které je možné rozlišit například podle 

rizikovosti (viz kapitola 5), nabízí se otázka, jestli se extrémnímu lezení věnují zdatnější a 

zkušenější lezci.  

                                                 
2
 Na základě této otázky je podle Lyngova pojetí možné zařadit aktivity do kategorie extrémních neboli 

edgeworkových činností. 
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Tabulka 1 - Možnosti odpovědí 

Kategorie

1

2

3

4

5

Frekvence

Méně než 1krát měsíčně 

více něž 3krát týdně

2-3krát týdně

1krát týdně

1-2krát měsíčně

stupeň 9- a více neboli 7b+ a více

Obtížnost (unvitř a venku)

stupeň 5 a méně neboli 4c a méně

stupeň 5+ až 6+ neboli 5a až 5c

stupeň 7- až 7+ neboli 6a až 6b+

8+ neboli 6c+ě až 7a+

 Délka zkušeností: „Kolik let se věnujete lezení? V případě, že méně než jeden rok, napište 0.“ 

Frekvece: „Jak často se věnujete jakémukoliv druhu lezení?“ 

Obtížnost (na lezecké stěně nebo na skalách) – „Jakou obtížnost jste schopen/schopna „vytáhnout“ na stěně/na skalách na první 

pokus?“  

Tabulky 2 a 3 rozdělují běžné a extrémní lezce a uvedí absolutní četnosti odpovědí na otázky 

Frekvence a Obtížnosti (uvnitř a venku) ve stejném pořadí kategorií jako v Tabulce 1. 

Tabulky 2 a 3 - Frekvence a zdatnost 

Frekvence Frekvence

2,8% 1,2%

10% 5,3%

33,9% 22,4%

42,7% 38,2%

10,7% 32,9%

40,0%

32,4%

10,6%

4,7%

21,9%

37,3%

27,2%

8,9%

34,1% 18,7%

7,0%

2,2%

9,5%

2,6%

8,6%

45,2%

30,1%

42,1%

Extrémní lezci

Obtížnost - uvnitř Obtížnost - venku

Běžní lezci

Obtížnost - uvnitř Obtížnost - venku

1,1%

15,9%

 

 

Ukázalo se, že extrémní lezci jsou celkově ti, kteří se sportu věnují dále a častěji. Extrémní 

lezci se jakémukoliv typu lezení věnují v průměru 12,29let, kdežto běžní lezci pouze 7,37let. 

Do kategorie běžných lezců spadá navíc 24 respondentů, kteří se lezení věnují méně než rok, 

v kategorii extrémních lezců takový respondent žádný není.  

Co se týče zdatnosti, ta je měřena podle obtížnostního stupně (čím vyšší číslo tím náročnější), 

který jsou lezci schopni „vytáhnout“
3
 na stěně a na skalách. Obtížnostní stupně byly 

rozděleny do pěti kategorií. Na základě zastoupení jednotlivých kategorií je patrné, že 

extrémní lezci jsou zdatnější než běžní lezci. Navíc 72 běžných lezců uvedlo, že na skalách 

neleze. Lze tedy říci, že extrémní lezci jsou celkově zkušenější a schopnější než běžní lezci.  

                                                 
3
 Tzn. vylézt cestu na prvním konci lana na první pokus a bez odpočinku (v angličtině „on-sight“ nebo „flash“) 
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Lyng (1990) a Breivik (2010) uvádějí, že rizikové sporty jsou atraktivnější pro mladé lidi. 

S tímto tvrzením souhlasí i data z mého výzkumu, poněvadž průměrný věk respondentů 

v obou kategoriích (běžných i extrémních lezců) je 29let.  
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4. Odlišné motivační faktory u mužů a žen 

Za posledních 30 let vyšlo mnoho prací zabývající se nárůstem fenoménu extrémních sportů 

(Lyng, 1990; Willig, 2008; Breivik, 2010; Langseth, 2011). Uvedené publikace popisují na 

základě analýz prací sociologických klasiků – především Marxe, Meada, Becka a Giddense - 

koncepty tohoto fenoménu. Mimo Lyngova konceptu edgeworku (1990) se ale jedná spíše o 

makrosociologické rozbory popisující tento fenomén z celospolečenské perspektivy nebo 

primárně teoretické koncepty. Lyngův koncept, nabízející makro i mikrosociologickou 

perspektivu, je ovšem silně ovlivněn genderovým biasem (Laurendeau, 2008). Následující 

rozbor motivačních faktorů má za účel zjistit, zdali se extrémní sportovci (konkrétně lezci) liší 

v rovině individuálních motivačních faktorů.    

Na otázku motivačních faktorů měli respondenti možnost vyplnit tři volná textová pole. Muži 

(počet: 129) uvedli celkem 274 odpovědí a ženy (počet: 41) celkem 108 odpovědí. Odpovědi 

bylo možné rámcově zařadit do deseti stejných kategorií, což značí genderovou konzistenci, 

uvedených odděleně pro muže a ženy v následujícím grafu. Jelikož se jednalo o otevřenou 

otázku, což ztěžuje proces kategorizace, je patrná provázanost některých kategorií. Odpovědi 

jsou uvedeny v následující tabulce v absolutních četnostech zvlášť pro ženy a muže.  
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Graf 1 - Motivační faktory (ženy, muži) 

(ženy – n = 41; muži – n = 129) 

 

Znění otázky: „Proč provozujete extrémní lezení na rozdíl od běžného lezení?“ (Aby byl z otázky patrný důraz na extrémní 

lezení, je ve znění zařazena rozdílnost vůči běžnému lezení). 

 

Z dat vyplývá, že pro obě pohlaví je nejčastějším motivačním faktorem mentální trénink 

v podobně překonávání strachu, posouvání vlastních (psychických) hranic a dosahování 

maximálního soustředění neboli stavu flow. S mentálním tréninkem souvisí kategorie Přesnost 

pohybu. Jelikož jedinci čelí většímu riziku způsobenému vážnými následky případného 

neúspěchu, je zapotřebí klást důraz na přesnost prováděných pohybů, což vyžaduje notnou dávku 

soustředění. V extrémních sportech mají jedinci skvělou příležitost čelit svým existujícím 

především psychickým limitům a snažit se posouvat své schopnosti. Jelikož se jedinci v těchto 

aktivitách neustále nacházejí v krizových situacích, je kladen neustálý důraz na zdokonalování 

schopností (Willig, 2008).  
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Mentální trénink (překonání strachu,
posouvání hranic, flow)

Sebe - realizace, důvěra, kontrola,
disciplína, poznání - jsem sám se sebou

Dostupnost - Mám to blízko a jsem k tomu
veden

Intenzivnější jedinečnější zážitek - víc mě to
naplňuje

Mám rád pískovcové lezení, láká mě
přitažlivost dané linie/cesty

Baví mě to, pro dobrý pocit, pro radost

Zpestření lezení, čistší styl

Pocit svobody a nezávislosti/oprostím se
od všedního života/klid/relax

Přesnost pohybu a přitažlivost pohybu bez
umělých pomůcek (sedák, lano)

Jednoduchost (hodně výlezů v krátkém
čase)/nepotřeba vybavení Ženy

Muži
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V souvislosti s touto kategorií se odpovědi mužů a žen nelišily, uváděly velmi podobné odpovědi, 

typově: 

„Pomáhá mi to překonat strach. Dává mi to pocit uspokojení, že jsem překonal sám sebe.“ 

„Oproti běžnému lezení jde o mentální a psychicky zajímavou záležitost.“ 

„Protože člověk vypne, hodí se do flow a soustředí se jen na výkon.“ 

„Dosažení jistého flow, kterého s lanem [tzn. s jištěním] nelze dosáhnout.“ 

„Dostanu se někdy až do „bubliny“ bez vnímání okolí.“  

„Protože je to zkouška všeho – soustředění, myšlení, intuice, mentální odolnosti. Člověk musí 

věřit v sebe a své schopnosti. Učení se pokoře. “ 

Druhým nejčastějším motivačním faktorem u mužů i u žen, je kategorie, která by se dala shrnout 

jako „Život ve vlastních rukách“ nebo „Potřeba cítit vlastní existenci“. Shoduje se s Lyngovou 

(1990) potřebou nabití iluze kontroly. Castanier, Le Scanff & Woodman (2010) zdůrazňují 

potřebu sebeuvědomění v rizikových sportech. Do této kategorie jsou zařazeny odpovědi typu:  

Muži: (1) „Pravděpodobně pocit sebenaplnění, definuji tím svůj život velmi specifickou 

cestou. Pocit přijmutí – ano, i když riskuji, a nemálo, jsem to stále já a musím a chci obě tyto 

své složky (a mnohem více složek), přijmout. Nevylučovat ani jednu z nich, pokud toto 

vyloučení opravdu a jednou pro vždy nedokáži provést.“ 

(2) „Baví mě pocit absolutní kontroly nad sebou samým v nenormálních podmínkách.“ 

(3) „Občas zřejmě potřebuji pocítit vlastní existenci. V momentě kdy ji ohrožují, ji cítím 

silněji.“ 

(4) „Freesolo pískovcové lezení má takový jednoznačný punc vybočení z normality, což je 

mega důležité.“ 

Ženy: (1) „Oprostím se od všedního života. Všechny starosti okolního světa jdou v tyto 

momenty stranou.“ 

(2) „Připadá mi to jako super způsob odreagování a taky možnost, jak to natřít klukům. I u 

holek to jde.“  

Druhým nejzmiňovanějším motivem u žen a čtvrtým u mužů, je Intenzita a jedinečnost 

zážitku. Zde je z odpovědí žen patrná větší emocionálnost než u mužů. Větší emocionálnost u 

žen popisuje Lois (2005) zabývající se krizovými situacemi horské záchranné služby – „když 
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jsem se zeptala žen, jak se vypořádávají [v rámci edgeworku] se svými emocemi, poskytly mi 

detailní popis toho, co a jak dělají. Zato muži odpovídali stručně a krátce.“ (s. 133).  

Ženy: (1) „Tradiční lezení (po vlastním) […] je hezčí, emotivnější, romantičtější, „bez práce 

nejsou koláče“ = než se dohrabeš s báglem k vybrané skále, vylezeš si cestu, sedíš na vršku, 

koukáš po okolí, piješ pivko, kecáš, užíváš si tu pohodu a nikam nepospícháš… Je to prostě 

paráda…“ 

(2) „Výhled z věží je prostě nádhernej. Je to krása to prostředí.“  

(3) „Je to o spojení s přírodou, na ničem jiném v té chvíli nezáleží.“ 

Muži: (1) „Při freesolu si cestu člověk mnohem víc užije, doslova prožívá každý krok, je to 

intenzivnější.“ 

Kategorie Dostupnost, kterou muži i ženy uvádějí na třetím místě, souvisí s tím, že mnoho 

respondentů bydlí poblíž pískovcových oblastí (pískovcového lezení je jedním z extrémních 

odvětví horolezectví). S kategorií dostupnosti souvisí dlouhá tradice českého pískovcového 

lezení, kde se znalosti předávají z generace na generaci (Moc, 2008). Proto pravděpodobně 

několik respondentů uvedlo, že je k pískovcovému lezení vedeno. Řada autorů (Mackenzie, 

2012; Willig, 2008) zdůrazňuje význam komunity v rámci rizikových sportů. „V extrémních 

sportech mohou ostatní lidé hrát velmi důležitou roli. Mezi jedinci může vzniknout silné 

přátelské pouto, vytvořené sdílenými extrémními zkušenostmi.“ (Willig, 2008, s. 694). 

Význam specifičnosti dané komunity je dobře vystižený v odpovědi jedné z respondentek - 

„Je to venku, v přírodě, někdy s více lidmi, někdy s méně. A ty lidi okolo toho jsou prostě jiná 

mentalita. Nejvíc svobodný duše co znám.“   

Šestá nejčastější kategorie u žen a mužů, dosahování Pocitu svobody, nezávislosti apod. 

ukazuje Lyngem (1990) zmiňované odcizení v nynější společnosti. Jedinci zmiňují především 

potřebu odreagování se od stresu ze zaměstnání.  Podle Castanier, Le Scanff & Woodman 

(2010) jsou negativní emoce jedním z prediktorů účasti na rizikových sportech. 

V neposlední řadě dalším motivačním faktorem k extrémnímu lezení je kategorie Zpestření 

lezení a čistší styl. Někteří respondenti uvádějí extrémní lezení, jako způsob zpestření 

rutinního lezení. Rutinní, bezpečnější odvětví, lezení jsou ochuzena o mentální složku, které 

si edgeworkeři tolik cení. Dále je z odpovědí patrné, že pro řadu respondentů jsou riziková 

odvětví dalším logickým stupněm lezení.  
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Muži: (1) „Přijde mi, že sólo je nejčistší a nejhodnotnější styl. Když někdo řekne, že něco 

vylezl, tak se objevují otazníky jestli nešel na druhým
4
, 100x v tom neseděl, nepomáhal si 

šáhlem, atd. Když se řekne, že to lezl sólo, tak je to pecka. Potvrzení jeho mistrovství.“ 

Ženy: (1) Je to další logický stupeň – člověk začne na umělce [tzn. lezecké stěně], pak jde na 

skály, poté leze po vlastním jištění a dále freesolo.“ 

(2) Nový druh lezení pro mě, chci se zdokonalovat v dalších druzích lezení, než jen zůstat u 

toho, co už umím.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Tj. nejbezpečnější způsob lezení, lezec je jištěn předem nataženým lanem, tedy shora 
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5. Genderové vnímání rizika, atraktivity a emoce v extrémních 

sportech 

Podle mnoha studií projevují ženy obecně větší averzi k riziku než muži (Harris & Jenkins, 

2006; Charness & Gneezy, 2012) a to i v rámci rizikových sportů (Makalesi, 2014; Schrader 

& Wann, 1999). Jelikož je možné v rámci horolezectví rozlišit několik různě rizikových 

odvětví, jedná se o dobrý nástroj pro ověření tohoto předpokladu.  

 

5. 1. Rizikovost a atraktivita extrémních sportů 

V rámci sportů je riziko definováno, jako pravděpodobnost zranění (Makalasi, 2014). 

Vnímání neboli percepce rizika je subjektivní hodnocení pravděpodobnosti určitého jevu 

(Sjöbern, Moen & Rundmo, 2004). V minulosti byla provedena řada studií zabývajících se 

vnímáním rizika v extrémních sportech. Ovšem tyto studie se buďto zabývaly reálným 

rizikem (Langran & Selvaraj, 2002; Faulhaber, Burtscher, 2007) nebo se zaměřovaly pouze 

na extrémní sportovce (Demirhan, 2005; Breivik, 1996). Následující analýza je srovnáním 

rizikovosti jednotlivých odvětví horolezectví z pohledu běžných lezců a extrémních lezců 

doplněná o rozměr genderu.  

Lyngův předpoklad edgeworkových aktivit – „edgeworkovou zkušeností je taková, kde 

neúspěch jedince vede k smrti nebo přinejmenším k vážnému zranění.“ – splňuje kategorie 

Extrémní lezení (Lyng, 1990, s. 857).   

Tabulka 4 – Kategorie horolezectví 

KATEGORIE HOROLEZECTVÍ

Freesolo lezení (= lezení bez jakéhokoliv jištění) 

Běžné lezení

Extrémní lezení

Lezení na umělých stěnách (na laně a bouldering)

Venkovní sportovní lezení a vícedélkové lezení

Venkovní bouldering

Pískovcové lezení a tradiční lezení (= lezení po vlastním jištění)

Ledolezení a drytoolingové lezení (= ledolezení a pokračování v místech bez ledu)

„Jak moc rizikové/lákavé Vám připadají nabízené sporty?“ 

 

Respondenti hodnotili zvlášť rizikovost, kterou přikládají šesti jednotlivých sportům. Z toho 

byla vypočítána celková průměrná rizikovost pro kategorie běžného lezení (součet hodnot 

odvětví běžného lezení vydělený třemi), extrémního lezení (součet hodnot odvětví extrémního 
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lezení vydělený třemi) a pro obě kategorie dohromady (součet hodnot odvětví běžného i 

extrémního lezení vydělený šesti) – tu by bylo možné nazvat celková rizikovost horolezectví. 

Tabulka 5 – Rizikovost horolezectví 

MUŽI Rizikovost běžných odvětví Rizikovost extrémních odvětví Rizikovost obou odvětví

průměr 1,70 3,49 2,60

ŽENY Rizikovost běžných odvětví Rizikovost extrémních odvětví Rizikovost všech odvětví

průměr 1,73 3,75 2,74

MUŽI Rizikovost běžných odvětví Rizikovost extrémních odvětví Rizikovost obou odvětví

průměr 1,71 3,70 2,71

ŽENY Rizikovost běžných odvětví Rizikovost extrémních odvětví Rizikovost obou odvětví

průměr 1,84 3,75 2,79

EXTRÉMNÍ LEZCI (n = 170 – 129 muži, 41 ženy)

BĚŽNÍ LEZCI (n = 431 – 220 muži, 121 ženy)

„Respondenti hodnotili rizikovost na 6-ti bodové škále od 0 do 5, od „zcela nerizikové po extrémně rizikové.“ 

Lezkyně z obou kategorií v průměru hodnotí extrémní lezení jako stejně rizikové. Ovšem při 

srovnání hodnocení rizikovosti běžného lezení u žen, jsou patrné rozdíly. Ty jsou 

pravděpodobně způsobeny tím, že extrémní lezkyně mají zkušenosti s rizikovými lezeckými 

aktivitami (pískovcové lezení, lezení bez jištění apod.), skrze které nabyly větších mentálních 

kapacit (Lyng – mentální houževnatost) a proto běžné lezení hodnotí jako méně rizikové. 

Rizikovost běžných odvětví u extrémních lezkyň je téměř identická s rizikovostí běžných 

odvětví u běžných lezců. To může značit, že silnější pocity sebedůvěry u mužů (viz 

podkapitola 5.2.) zde v případě běžných lezců způsobí, že běžný lezec získá pouhým lezením 

sebedůvěru, kterou extrémní lezkyně získávají skrze extrémní lezení.  
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Největší rozdílnost v hodnocení rizikovosti je mezi extrémními lezci a extrémními lezkyněmi 

v kategorii extrémního lezení. Do této kategorie spadají celkem tři odvětví: 

- Pískovcové lezení a tradiční lezení (= lezení po vlastním jištění) 

- Ledolezení a drytoolingové lezení (= ledolezení a pokračování v místech bez ledu) 

- Freesolo lezení (= lezení bez jakéhokoliv jištění) 

Tabulka 6 – Rizikovost a atraktivita extrémního horolezectví 

Pískovcové lezení Ledolezení a drytoolingové lezení Freesolo lezení

Průměr – Muži 3,15 3,24 4,09

Průměr – Ženy 3,34 3,44 4,46

Pískovcové lezení Ledolezení a drytoolingové lezení Freesolo lezení

Průměr – Muži 4,45 2,87 2,6

Průměr – Ženy 4,51 2,78 1,78

                RIZIKOVOST

ATRAKTIVITA

 

Z tabulky je patrné, že muži a ženy přikládají jednotlivým extrémním odvětvím horolezectví 

odlišnou míru rizikovosti a zároveň jim připadají jinak atraktivní. Vyšší hodnocení rizikovosti 

u žen způsobuje množství faktorů. Například podle Hilliera & Morrongiellové (1998) je u žen 

nejlepším prediktorem absolutního hodnocení rizika zranitelnost, zatímco u mužů je 

nejlepším prediktorem závažnost případného zranění. To znamená, že ženy se řídí spíše 

otázkou „Zraním se?“, kdežto muži dávají přednost otázka „Jak moc se [případně] zraním?“ 

(s. 235).  V souvislosti s extrémními sporty „se budou ženy pravděpodobně snažit snižovat 

riziko a podceňovat svou schopnost na riziko reagovat; muži v riziku naopak uvidí „výzvu“ a 

budou přeceňovat své šance na úspěch. V souvislosti s tímto kladnějším vztahem na „výzvu“ 

vyhledávají muži častěji rizikové aktivity.“ (Hitchcock, 2001, s. 191).  

Spolu s rizikovostí jednotlivých odvětví byli respondenti dotázáni i na atraktivitu, kterou jim 

přisuzují. Stejně jako u rizikovosti se jednalo o 6-ti bodovou škálu od 0 do 5, od „zcela 

nelákavé“ po „extrémně lákavé.“ Velký rozdíl v hodnocení atraktivity podle pohlaví je patrný 

pouze u freesolo lezení (neboli lezení bez jakéhokoliv jištění) - nejnebezpečnějšího odvětví 

lezení - a to i přes to, že předchozí dvě extrémní odvětví (pískovcové lezení a ledolezení spolu 

s drytoolingový lezením) jsou mnohdy z důvodu malého počtu jistících bodů podobně 

nebezpečná. Tento rozdíl potvrzuje, že ženy hodnotí riziko jako závažnější než muži a z toho 

důvodu jsou pro ně dané odvětví méně atraktivní. 
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5. 2. Emoce pociťované při edgeworku 

V rámci edgeworku má gender respondentů důležitou roli. Genderové rozdíly se dále 

projevují v ovládání emocí v různých fázích rizikové situace (Lois, 2005). Z tohoto důvodu 

byla do výzkumu zařazena následující otázka: „Jaké emoce pociťujete při extrémním lezení?“ 

Respondenti měli stejně jako u motivačních faktorů k dispozici tři volná textová pole, do 

kterých mohli napsat libovolný text. Muži (celkem: 129) uvedli 331 odpovědí a ženy (celkem: 

41) uvedly 115 odpovědí. V následujícím grafu jsou odpovědi zobrazeny v podobě 

absolutních četností zvlášť pro muže a ženy. 

Graf 2 - Pociťované emoce (muži, ženy) 

(muži – n = 129; ženy – n = 41) 

 

 

Ačkoliv muži i ženy pociťují při edgeworkových aktivitách téměř stejné emoce, jsou patrné 

velké rozdíly v prioritizaci. Zatímco muži uvádějí jako nejčastěji pociťovanou emoci 

Absolutní sostředění (neboli stav flow či úplné vyprázdnění – stav kdy nemám žádné emoce) 

u žen je nejvíce pociťovanou emocí Strach, panika apod. Tuto emoci uvedly téměř všechny 

ženy (35 ze 41). Muži paniku a strach uvádějí jako druhou nejpociťovanější emoci. Obecně 

není pociťování strachu při edgeworkových aktivitách nic neobvyklého – „edgework je 

doprovázen specifickou sekvencí emocí. Před situacemi, ve kterých hrozí smrt nebo zranění, 
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v počátečních fázích, jedinci obvykle pociťují strach. Toto zjištění, by mělo vyvrátit fámu, že 

edgeworkeři jsou nebojácní a neohrožení jedinci. Dokonce i parašutisté s tisíci seskoky na 

kontě se cítí 15 nebo 20 minut před seskokem nervózní a vystrašení. Ale jakmile přijde jejich 

moment, strach ustoupí vzrušení a pocitu všemohoucnosti.“ (Lyng, 1990, s. 860). Lois (2005) 

se zabývá emočním managementem v jednotlivých fází edgeworku (příprava – provedení – 

dokončení – udržování iluze kontroly). Ve svém výzkumu popisuje emoční procesy členů 

horské služby v krizových situacích. Podle Lois patří do fáze přípravy především 

zpochybňování vlastní sebedůvěry potřebné k výkonu, představy katastrofálních scénářů a 

pochybování o svých schopnostech. Během fáze provedení jsou jedinci ideálně ve stavu 

absolutního soustředění, flow nebo vyprázdnění (přesně jak popisuje jeden z respondentů: 

„Pokud jde všechno jak má, tak emocí moc není. Spíše absolutní soustředění, zesílené 

vnímání a jistota pohybu. Dneska tomu říkaj flow.“). Fáze dokončení je spojena 

s intenzivními emocemi, úlevou, euforií a jedinci postupně nabývají pocitu kontroly, klidu a 

sebedůvěry, díky kterým jsou schopni zkušenost absolvovat v budoucnu znova (Lyng, 1990 & 

Lois, 2005). Podobná emoční skladba je patrná i u horolezců, to vyplývá množství odpovědí 

v dotazníku – například: 

(1) „Ideál: před začátkem vzrušení nebo nervozita, vyklidnění, soustředění, flow a poté návaly 

emocí – úleva, euforie, pocit svobody, radost, pýcha ale může být i vztek („Vztek na sebe a 

přesvědčení, že příště na to peču“).“ 

(2) „Občas se bojím více, někdy méně. Někdy se směju až chechtám, někdy mám po dolezení 

takovou tíseň, která mě dusí. Nakonec se ale nad vše snažím povznést a především negativní 

emoce se po vylezení snažím více neprožívat a posmát se jim.“ 

(3) Okolo morálovek [tzn. nebezpečná cesta s vysokým rizikem zranění/smrti v případě pádu 

lezce] dlouho chodíš, koukáš, přemýšlím, jak by se to asi dalo vylézt a kde jak zajistit. Pak si 

prostě jednou řekneš, že už si ready, že už na to máš morál a sešleš to tam. Po výletu pocit 

uspokojení, radosti.“  

Mnoho respondentů uvádělo spolu se strachem i schopnost jeho potlačení – u Lynga (1990) 

označeno jako mentální houževnatost. To značí, že se aktéři nemusejí neustále nacházet ve 

stavech naprostého soustředění nebo stavu flow (dobře popsané v odpovědi jedné 

respondentky: „ty jsi blbá, takhle tady psychuješ, proč radši neležíš v klidu doma“). Ovšem 

v souvislosti s těmito situacemi respondenti zdůrazňují potřebu zachovat klid a schopnost 

překonání negativních emocí. Edgeworkery tedy nelze označit za jedince, kteří se snaží dávat 
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svůj život v sázku a nemít situaci pod kontrolou – jako například jedinci v jiných rizikových 

odvětvích například gambling, rizikové investování apod. Naopak se jedná o jedince usilující 

o absolutní kontrolu. Jedince, kteří věří ve své schopnosti konfrontace a úspěšného překonání 

případných hrozeb (Lyng, 1990). 

Muži: (1) „Schopnost potlačit strach (snažím se ho držet pod kontrolou).“ 

(2) „Pokud se dostaví strach, je s ním potřeba okamžitě pracovat.“ 

(3) „Intenzivní pocit strachu, se kterým navazuji vnitřní dialog.“ 

Ženy: (1) „Strach, který se snažím zasunout do pozadí.“ 

(2) „Hlava chce občas odbíhat k tomu, co když spadnu, ale málo kdy se jí povede s těmito 

myšlenkami „vyhrát.““ 

 

Odpověď jednoho z respondentů na otázku pociťovaných emocí při extrémním lezení dobře 

vystihla konflikt tendencí v dnešní společnosti („Při freesolu dříve byly velmi časté pocity 

viny a nezodpovědnosti, prakticky pocit páchání hříchu či zločinu. Nyní převažuje pocit klidu 

– dělám to, co jsem, touto činností se definuji a naplňuji jeden za svých smyslů bytí.“). 

Na jednu stranu je ve společnosti tendence o minimalizaci rizik, ale na druhou stranu vznikají 

rizika nová například v podobně ekologických hrozeb (viz kompenzační a adaptační teorie 

v podkapitole 2.4). Dále je v odpovědi patrný vnitřní konflikt jedince – potřeba riskovat 

vyvolaná potřebami „spontánního já“ a Marxovým odcizením, proti které stojí pocit viny. 

Další respondent ve své odpovědi dobře popsal extrémní lezení jako způsob útěku od 

nepříjemností a utříbení si myšlenek („Soluji [lezení bez jištění] pouze když, mám nějaký 

vnitřní problém, neco mě dlouhodobě trápí a nejde to třeba změnit. V tu chvíli odjedu do Alp 

nebo Tater si něco vysolovat. Co cítím? Ze všeho nejvíc si urovnam myšlenky.“). 

Co se týče pocitu viny, zmiňovalo ho více respondentů, převážně žen. Důvod, proč se ženy 

v extrémních sportech častěji potýkají s pocitem viny, dobře popisuje Olstead (2011). Podle 

ní je pocit viny u žen provozujících rizikové sporty způsobený společenským morálním 

názorem, že dobré ženy jsou ty ženy, které se vyvarují zbytečným rizikům. Podobně tento jev 

popisuje Laurendeau (2008), podle níž je lidské jednání v rámci edgeworku ovlivněno 

kulturními prvky dané společnosti. Sedm žen ve své odpovědi na pociťované emoce při 

extrémním lezení zmínilo „pocit menší sebedůvěry“ a „ujišťování se v sebejistotě“. Takové 
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emoce mohou být vyvolány například tím, že někteří muži se před ženami, ačkoliv to není 

potřeba, chovají jako trenéři a školitelé, čímž zbytečně podrývají jejich sebevědomí 

(Laurendeau & Sharara, 2008). Pravděpodobně z těchto důvodů spojují muži své 

edgeworkové zkušenosti s pocity nadšení, sebedůvěry a pocitem klidu více než ženy. Tím je 

možné odůvodnit menší participaci žen v extrémních sportech, poněvadž podle Llewellyn, 

Sanchez & Jones (2008) se jedinci s větší sebedůvěrou ve větší míře věnují rizikovým 

sportům. Podle Batchlelor (2007) jsou emoční rozdíly dokonce takové, že zatímco muži své 

edgeworkové zkušenosti hodnotí jako chvíle nadšení a všemocnosti, ženy své chování hodnotí 

jako iracionální a proto se cítí provinile.  
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6. Absence edgeworku 

Lezení na umělých stěnách (jak lezení na laně tak bouldering) je podle respondentů 

nejbezpečnějším odvětvím lezení. Jelikož se mu jako jedinému odvětví věnují všichni 

respondenti, jak extrémní lezci, tak běžní lezci, nabízí se jako ideální srovnávací nástroj 

těchto dvou skupin.  

Primárním cílem v této části bylo porovnat nejen extrémní a běžné lezce, ale i jednotlivá 

pohlaví. Jelikož jsou ale genderovým rozdílům v motivacích a pociťovaných emocích u 

edgeworkerů věnovány kapitoly 5 a 6 a jelikož se během analýzy odpovědí ukázalo, že se od 

sebe běžní lezci a lezkyně v oblasti motivací a emocí liší naprosto minimálně, jsou skupiny 

porovnány bez ohledu na gender – tedy extrémní a běžní. 

Graf 3 - Motivační faktory (běžní, extrémní) 

(běžní - n = 1106; extrémní - n = 362) 

„Proč se věnujete sportu „lezení na umělých ‚stěnách‘ (zahrnuje lezení na laně i bouldering)?“ 
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Respondenti měli opět k dispozici tři volná textová pole, do kterých mohli zadat libovolný 

text. Běžní lezci uvedli celkem 1106 odpovědí a extrémní lezci 362 – odpovědi jsou v grafu 

opět uvedeny v absolutních četnostech. Z grafu je patrné, že se odpovědi liší jak typově (běžní 

lezci uvádí kategorie, které extrémní lezci nikoli) tak i z hlediska prioritizace společných 

kategorií.   

Pro běžné lezce jsou dvěma nejčastějšími kategoriemi Zábava a Přátelé, z čehož vyplývá, že 

lezení na umělých stěnách primárně plní jejich potřeby sportovního vyžití a socializace. Sport 

a fyzická aktivita obecně přispívají zejména u mladých lidí k socializaci a přátelské vztahy 

mezi sportovci bývají hlubší a déle trvající (Sabin, 2014). Zato u extrémních lezců je lezení na 

umělých stěnách především způsobem specifického tréninku (ať už lezecké techniky nebo 

vytrvalosti) nebo obecně způsobem přípravy na budoucí skalní lezení. Někteří z těchto 

respondentů se o indoorovém lezení vyjadřují dokonce jako o nutném zlu. Dále žádný ze 

skupiny těchto lezců na rozdíl od běžných lezců nepřistupuje k lezení na stěně jako ke 

způsobu překonávání se nebo dosahování adrenalinu. To souvisí s kategorií Mentální trénink, 

zatímco u běžných lezců se jedná o šestý nejčastější motivační faktor, žádný z extrémních 

lezců ho nezmiňuje. To je s největší pravděpodobností způsobené mentální houževnatostí, 

které jedinci nabývají skrze rizikové sporty. Běžní lezci naopak mentální trénink a pocity 

adrenalinu jako motivátory zmiňují a to nejspíš proto, že jim k těmto účelům stačí méně 

reálného rizika (ve srovnání s extrémním lezením), které lezení na stěně nabízí. Zmiňují, že 

stěnové lezení nabízí kombinaci fyzické a mentální složky. V neposlední řadě se obě skupiny 

shodují a uvádějí Dostupnost jako častý motivační faktor.  
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Graf 4 - Pociťované emoce (extrémní, běžní) 

(extrémní - n = 436; běžní - n = 1129) 

 

Běžní lezci: „Jaké emoce pociťujete při lezení?“ 

Extrémní lezci: „Jaké emoce pociťujete při extrémním lezení?“  

Z grafu je patrná velká rozdílnost v pociťovaných emocích mezi zkoumanými skupinami. 

Téměř všichni běžní lezci (421 ze 431) uvedli buďto přímo pozitivní emoce typu radost, 

štěstí, euforie nebo odpovědi typu „baví mě to“ „mám to rád“ a proto se jedná o nejčastější 

kategorii. Ženy dokonce často uváděli do jednoho pole více těchto emocí – např. štěstí, 

nadšení, je to bezva – a celkově pociťované emoce více rozváděly, což souvisí s větší 

emotivností u žen (Lois, 2005). Stejně tak tomu bylo i u žen věnujících se rizikovějším 

odvětvím. Tudíž lze říci, že jak běžné, tak i extrémní lezkyně jeví větší emocionálnost než 

mužští lezci. U extrémních lezců je tato kategorie až na čtvrtém místě. 

Kategorii Stres a strach uvádějí extrémní lezci na prvním místě, běžní na druhém místě. Zde 

je patrný rozdílný přístup k této skupině emocí. Zatímco mnozí extrémní lezci v souvislosti se 

strachem zmiňovali schopnost jeho zvládání, běžní lezci uváděli strach a podobné emoce 

37% 

25% 

10% 

7% 

7% 

4% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

2% 

0% 

17% 

24% 

13% 

20% 

7% 

10% 

0% 

0% 

0% 

0% 

3% 

3% 

2% 

Radost/štěstí/euforie

Stres/strach/panika/nejistota/nervozita

Vzrušení/napětí/lechtání v
břiše/adrenalin

(Absolutní) soustředění - flow/stav, kdy
nemám žádné emoce

Pocit svobody a volnosti

pocit klidu/pohoda/čistá
mysl/vyrovnanost/harmonie/relax

Bolest, fyzická námaha/únava

Vztek/zuřivost/zklamání

Odhodlání/zapálenost

Naplnění/spokojenost

Sebedůvěra/víra ve vlastní
schopnosti/pocit kontroly

Respekt/pokoru/odpovědnost (nemůžu
udělat žádnou chybu)

Síla okamžiku/tady a teď

Extrémní lezci

Běžní lezci



 

39 

 

samostatně. Tady je patrná souvislost s Lyngovou mentální houževnatostí a iluzí kontroly, se 

kterými se extrémní sportovci ztotožňují. S iluzí kontroly souvisí kategorie Pocit klidu, 

pohoda apod., kterou uvádí 26 % extrémních lezců oproti 10 % běžných lezců. Dále i 

sebedůvěru zmiňují extrémní lezci častěji (Lyng, 1990). Obrovský procentuální rozdíl je u 

kategorie Absolutní soustředění – flow. Zatímco u extrémních lezců se jedná o druhou 

nejčastější kategorii, kterou uvádí 52 % respondentů, u běžných lezců je až na čtvrtém místě a 

zmiňuje ji jen 16 % respondentů. Zde je důležité zmínit, že Lyng se ve svém konceptu 

edgeworku explicitně na stav flow neodkazoval. To proto, že se jedná o termín, který má 

velmi široký význam a je často zmiňován i v souvislosti s jinými dokonce i nesportovními 

aktivitami. Nicméně jelikož mnoho prací v oblasti extrémních sportů flow zmiňuje (Brymer, 

2005; Mackenzie, 2012), i respondenti v mém výzkumu ho jak u motivačních faktorů tak 

pociťovaných emocí často zmiňují, zdůraznil Lyng ve své pozdější práci odlišnost stavu flow 

dosahovaného při edgeworkových aktivitách od jeho konvenční definice. Podle 

Csikszentmihalyi (1985) totiž ve stavu flow dochází ke zkreslení místa a času, transcendenci a 

ztrátě vlastního vědomí. Při edgeworku mají ovšem jedinci naopak zbystřené smysly – 

hyperrealita – a dostávají se do stavu silného uvědomění vlastního a nejskutečnějšího, 

„spontánního já“ neboli I (Lyng, 2008). 

Na rozdíl od extrémních lezců běžní lezci zmiňují kategorie jako Bolest a únava, Vztek a 

zuřivost a Odhodlání a zapálenost. Z toho je patrný sportovní důraz neboli důraz na výkon, 

kladený na lezení, který někteří extrémní lezci kritizují – viz odpovědi typu „Běžné lezení 

vnímám spíš jako sportovní činnost, kde jde o sílu a výkon, ale to pravé lezení je pro mne spíš 

to lezení na písku, málo/žádné/špatné jištění a tak.“ […] „Lezení už je jenom o tom výkonu, 

vylézt co největší číslo [co největší obtížnostní stupeň] a úplně se vytrácí ta psychická 

složka.“ Zvýšené riziko podle odpovědí některých extrémních lezců rozšiřuje lezení, které je 

jinak čistě o výkonu, o nový rozměr („Zpestření od rutinního lezení, které se ve většině 

případů soustředí jen na fyzický výkon.“ […] „Zpestření lezení, i lehká cesta která je s lanem 

v pohodě, je bez lana zajímavá.“).  



 

40 

 

Graf 5 - Neúčast 

 

 „Proč se nevěnujete extrémnímu lezení?” 

V závěru dotazníku byla běžným lezcům položena otázka ohledně důvodů jejich neúčasti na 

extrémním lezení. Stejně jako u předchozích otevřených otázek i zde měli respondenti 

k dispozici tři volná textová pole, do kterých měli možnost napsat libovolný text. Od 461 

běžných lezců bylo celkem získáno 847 odpovědí. Menší celkový počet odpovědí ve srovnání 

s předchozími otázkami je způsobem tím, že mnoho respondentů uvádělo odpovědi patřící do 

stejných rámcových kategorií.  

Jelikož zde nebyly téměř žádné rozdíly v rámci pohlaví, co se kategorizování odpovědí týče, 

jsou odpovědi opět uvedeny pro obě pohlaví společně. Co se týče genderových rozdílů 

v rámci jednotlivých kategorií, i zde jsou z odpovědí patrné menší sebevědomí a sebedůvěra u 

žen, stejně jako tomu bylo u extrémních lezkyň (viz podkapitola 5.2.) Ženy například spolu se 

strachem explicitně zmiňovaly menší sebedůvěru. Dále co se týče například druhé 

nejzmiňovanější kategorie Nedostatek zkušeností, nedostatečné schopnosti, muži spíše 

zmiňovali odpovědi typu „Jelikož jsem to nikdy nezkoušel, nemám dost zkušeností“, kdežto 

ženy uváděly odpovědi jako „vlastní nešikovnost“ a „nemyslím si, že bych na to měla.“ Muži 

a ženy se vesměs shodují v odvědích v nejčastější kategorii – Zbytečné riziko. Obvykle 

uvádějí buďto přímo „zbytečné riziko“ nebo riziko ve vztahu nejen k sobě ale i ke svým 

blízkým či rodině. Dále uvádí, že negativa převáží positiva, že se jedná o nezodpovědné 

jednání apod. Se zbytečným rizikem souvisí i kategorie Neláká mě to, kde se mnoho 
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respondentů vyjadřuje, že veškerých krás lezení dosahují i při jeho bezpečnějších formách, 

tudíž nemají zapotřebí většího rizika.  

Z odpovědí kategorie Strach, obava ze smrti je patrné, jak tito jedinci postrádají potřebné 

schopnosti pro vykonávání edgeworkových aktivit v podobě práce se strachem a absolutního 

soustředění. Mezi běžné lezce patří i lezci věnující se rizikovějším odvětvím horolezectví než 

je lezení na umělých stěnách. Odvětvím jako jsou venkovní sportovní lezení, vícedelkové 

lezení a venkovní bouldering, což zdůrazňuje rozdíl mezi pravými edgeworkery a těmi, kteří 

sice v dobrovolném riskování atraktivitu spatřují, ale postrádají the right stuff, což jim brání 

v přechodu do extrémů (Lyng, 2008).   

Pátým nejčastějším důvodem, proč se jedinci nevěnují extrémnímu lezení, jsou neovlivnitelné 

faktory, respondenti uvádějí – „Náhody se dějí, ať už je člověk sebelepší lezec, pád kamene, 

ulomení chytu nebo jakákoliv jiná blbá náhoda (vliv přírody), křeč, prostě nikdy to riziko 

nemůžeš stoprocentně vyloučit.“ Z toho je patrná pouhá iluze nikoliv záruka kontroly, které 

edgeworkeři nabývají. Dále je také viditelné, že běžní lezci riziku přikládají větší váhu a 

jelikož ho nejsou schopni zmenšit na přijatelnou míru, těmto aktivitám se nevěnují (Lyng, 

1990). V neposlední řadě je šestým důvodem Nedostatek příležitostí. Zde je patrný rozkol 

mezi běžnými a extrémními lezci. Mnoho extrémních lezců uvádělo jako jeden z motivačních 

faktorů k edgeworku právě dostupnost, ať už tím že žijí poblíž pískovcových oblastí nebo že 

jsou k rizikovějšímu lezení vedeni – rodiče se mu věnují.  

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

7. Diskuze 

Chceme-li zkoumat motivační faktory k extrémním sportům a nárůst jejich oblíbenosti 

v posledních několika dekádách, v zásadě se nám nabízejí tři způsoby analýzy. Buďto 

můžeme stejně jako kompenzační a adaptační teorie vyjít z celospolečenských charakteristik 

dnešní doby anebo podobně jako Goffman použít jako počáteční bod jedince. Třetí možností 

je kombinace celospolečenské a individuální roviny. Touto cestou se vydal Lyng v konceptu 

edgeworku. Lyng kombinuje Marxovu makro-úrovňovou analýzu pracovního procesu 

v demokratických společnostech s Meadovým mikro-úrovňovým konceptem Me a I – Self. 

Celá tematika extrémních sportů naráží na jeden z paradoxů dnešní doby. Na tento paradox 

explicitně upozorňuje Lyng (1990). Na jedné straně se lidé snaží za každou cenu 

maximalizovat bezpečí – například na pracovišti, dále třeba stále bezpečnějšími automobily – 

na druhé straně ale řada lidí cíleně vyhledává rizikové situace v podobě edgeworkových 

aktivit. Tento tendenční konflikt, ve kterém společnost usiluje o maximalizaci bezpečí, ale 

zároveň se žene za rizikem, dobře vystihl jeden z respondentů svou odpovědí na otázku 

pociťovaných emocí při edgeworkových aktivitách: „Při freesolu dříve byly velmi časté 

pocity viny a nezodpovědnosti, prakticky pocit páchání hříchu či zločinu. Nyní převažuje 

pocit klidu - dělám to, co jsem, touto činností se definuji a naplňuji jeden za svých smyslů 

bytí.“ Dále mnoho respondentek zmiňovalo pocit viny, kterému čelí při extrémním lezení. 

Ten je způsoben genderově nerovným společenským chápáním rizika.  

Poznatky z vlastního výzkumu se v lecčem shodují s prvky Lyngova edgeworku. Jak mužští, 

tak ženští extrémní lezci uváděli jako dva nejčastější motivační faktory mentální trénink a 

potřebu sebe – realizace, důvěry a kontroly. Tyto všechny faktory Lyng v edgeworku uvádí. 

V důsledku Marxova odcizení práce jedinec musí hledat způsoby, jak si vynahradit tyto 

nedostatky a dále se musí adaptovat na nové typy pracovních činností. V souvislosti s těmito 

společenskými tendencemi dochází k osobnostnímu střetu Meadova I a Me a jedinec musí 

nějakým způsobem plnit potřeby svého spontánního já, které je více než kdy dříve utlačováno 

objektovým neboli omezeným já. Kompenzační teorie vychází z modelu přespříliš bezpečné, 

nudné společnosti, ve které se jedinec uchyluje k rizikovým aktivitám, aby si kompenzoval 

tyto nedostatky. Sem bychom mohli například zařadit respondenty, kteří jsou k dobrovolnému 

riskování motivováni prožitkem intenzivnějšího zážitku a mezi pociťovanými emocemi 

v rámci edgeworku uvádějí vzrušení, radost a nadšení - to se týká ve větší míře žen. Ačkoliv 

tyto emoce mohou být vyvolány i množstvím jiných faktorů – například vzrušení může být 
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navozeno i v důsledku pocitu, že daná jednotlivkyně jde proti stereotypnímu společenskému 

pojetí feminity, podle kterého ženy zbytečně neriskují. Adaptační teorie zase naopak vychází 

z modelu rizikové společnosti, ve kterém se jedinci věnují rizikovým aktivitám, aby se 

přizpůsobili požadavkům doby. Sem můžeme zařadit nejzmiňovanější motivační faktor, jak u 

mužů, tak u žen – Mentální trénink, dále pak emoce jako soustředění, pocity klidu a svobody. 

Jak zmiňují Beck (2004) a Giddens (1991) dnešní společnost je mimo jiné mnohem 

roztěkanější a rychlejší než dříve. Proto jedinci zdůrazňují potřebu mentálního tréninku a 

rozvoj schopnosti soustředěnosti, což jim rizikové sporty očividně nabízejí.  

Podle Giddense (1991) a mnoho dalších je v dnešní moderní společnosti kladen velký důraz 

na individualitu, rozvoj osobnosti a tvoření vlastní identity. Řada motivačních faktorů, které 

Lyng v konceptu edgeworku uvádí, souzní s těmito tendencemi. Jedná se například o 

dosahování pocitů seberealizace a sebeurčení, dále pak hlubší rozvoj individuálních 

schopností třeba v podobě vybudování mentální houževnatosti a schopnost vypořádat se se 

strachem. Důraz na individualitu je patrný i v Goffmanově konceptu akce, kde zdůrazňuje 

rozvoj charakteru jako hlavní motiv k rizikovým činnostem. Je naprosto patrné, že řada 

respondentů (jak mužů, tak žen) uvádí stejné nebo alespoň podobné motivace k extrémním 

sportům a prožívá stejné emoce, které zmiňuje Lyng. Seberealizace a sebedůvěra apod. byly 

v mém výzkumu druhým nejčastějším mužským i ženským motivem k vykonávání 

extrémních sportů. Z toho je viditelné, že i přes své genderové nedostatky, je koncept 

edgeworku velmi dobrým nástrojem pro zkoumání současného fenoménu rizikových 

volnočasových aktivit. To je patrné i jeho širokým využitím v odvětvích mimo sport, jako je 

například kriminální činnost. Ačkoliv je tento koncept starý už 30 let a výzkum byl proveden 

na americké populaci, můžeme prohlásit, že je uplatnitelný i na oblast českých extrémních 

sportů. V souvislosti s touto prací konkrétně na oblast českého horolezectví.  
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8. Závěr 

Práce se zabývala motivačními faktory k extrémním sportům z hlediska genderu. Hlavním 

cílem bylo zjistit, zdali se od sebe v této souvislosti liší muži a ženy, případně jak. Tohoto cíle 

bylo dosaženo vlastním kvantitativním výzkumem vycházející primárně z konceptu 

dobrovolného riskování sociologa Stephana Lynga, edgeworku. S motivací k těmto činnostem 

úzce souvisejí pociťované emoce a vlastní hodnocení rizikovosti a atraktivity. Proto jsem do 

práce zahrnul i tyto části. 

Na základě předešlých publikací doplněných o poznatky z vlastního výzkumu jsem došel 

k následujícím zjištěním. Nejen, že se muži věnují extrémním sportům více než ženy, ale 

dokonce extrémní sporty hodnotí jako méně rizikové a více atraktivní. Tvrzení, že muži jsou 

více averzní k riziku, je tedy pravdivé. Podle odpovědí na otázku ohledně motivačních faktorů 

můžeme říci, že muži a ženy se od sebe nijak zvlášť z hlediska motivace k extrémním 

sportům neliší – snad jen, že ženy kladou větší apel na mentální trénink jako jeden z motivů. 

Nicméně co se týče vnímání rizika a pociťovaných emocí při rizikových aktivitách, jsou 

genderové rozdíly podstatně větší. Bez ohledu na to, zdali se respondenti věnují nebo 

nevěnují extrémním odvětvím horolezectví, muži veškerá odvětví hodnotí jako méně riziková 

než ženy. To značí větší sebevědomí u mužů, které je v kontextu této práce přisuzováno 

celospolečenskému nerovnému pojetí maskulinity a feminity. Co se týče pociťovaných emocí 

u edgeworkerů, ženy zmiňují v daleko větší míře strach a muži naopak soustředění. S tím lze 

spojit obecně větší averzi k riziku u žen v rámci extrémních sportů. 

Co se týče využití práce, je možné ji použít jako doplnění ke konceptu Lyngova edgeworku o 

genderové hledisko. Jelikož práce vedle edgeworku vychází z řady dalších konceptů a teorií 

dobrovolného riskování, rozvíjí Lyngovu koncepci i v dalších směrech. Lyng například 

v edgeworku explicitně nezmiňuje důraz na individualizaci, který je typický pro postmoderní 

společnosti. Budoucí výzkum by se mohl například zaměřit na zkoumání socio-ekonomického 

statusu jedinců věnujících se extrémním sportům. Podle Lyngovy interpretace Marxe lidé volí 

extrémní sporty jako způsob vlastní seberealizace, které nedosahují v pracovním procesu. 

Věnují se tedy jedinci vykonávající společensky méně přitažlivé a hůře placené práce ve větší 

míře extrémním sportům? To by mohlo například značit, že se potřebují více odreagovat nebo 

více seberealizovat jinými způsoby než skrze práci. 
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