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Abstrakt: 

Název:  

Motivace k závodnímu skialpinismu 

 

Cíl práce: 

Cílem práce bylo zjistit typ a charakteristiku osob zabývajících se závodním 

skialpinismem a přispět tak k hlubšímu poznání motivace u skialpinistů. Vytvořit 

anketu a pomocí škálování vyhodnotit výsledky. Dále porovnat údaje vyšlé u závodníků 

kategorie Český pohár a Open. 

 

Metoda:  

V práci byla použita metoda anketního šetření. Na základě zvolených škál byla 

vyhodnocena data. 

 

Výsledky:  

Shromáždili jsme informace o skialpinistech v České republice a porovnali je mezi 

kategoriemi Český pohár a Open. Naše výsledky jsme porovnali s horolezci a lezci a 

zjistili, že se shodují. Tato data nám poukázala na podobnost rysů skialpinistů a lezců.  

 

Klíčová slova:  

Závodní skialpinismus, motivace, sociální skupina 
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Abstract: 

Title:  

Motivation for racing ski mountaineering           

 

Objectives:  

The aim was to determine the type and characteristics of persons engaged in rating ski 

mountaineering. We want contribute to a deeper background know of motivation in ski 

mountaineering. We want to compare racers in categories Český pohár and Open. 

 

Methods: 

The work method was used to survey public inquiry. Data was evaluated on the based 

chosen scales. 

 

Results:       

We collected information about ski mountaineerers in the Czech Republic and we 

compared them between categories Český pohár and Open. We compared our results 

with mountaineers and climbers, and we found that they match. These data were 

referred to the similarity ski mountaneeres and climbers. 

 

Keywords:  

Racing ski mountaineering, motivation, social group 
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1  Úvod 
 

 V současné době je skialpinismus jedním z nejvíce se rozmáhajících sportů 

nejen v alpských zemích, ale postupně si získává své příznivce i u nás v České 

republice. Díky závodům a medializaci se dostává do podvědomí čím dál více lidí a 

každým rokem přitahuje nové zájemce o tento krásný sport.  

 V poslední době dochází k rozlišování mezi skialpinismem turistickým 

(skitouring) a skialpinismem závodním. Mezi těmito formami je podstatný rozdíl, 

protože u příznivců skitouringu jde především o prožitek z jízdy ve volném terénu, 

pobyt v krásné krajině, zatímco vyznavači závodního skialpinismu při stoupání do 

kopců usilují o dosažení, co nejlepšího výkonu. Neustále dochází k technickému 

pokroku, k zdokonalování vybavení, a to především na úrovni závodního skialpinismu, 

kde hraje velkou roli především váha. Proto se výrobci stále snaží odlehčovat, při 

současném zachování vlastností vybavení. 

 Skialpinismu se sice věnuji teprve druhou sezonu (jako aktivní závodník 1. rok), 

avšak okamžitě si mne získal svou čistotou. Líbí se mi pocit volnosti, který při něm 

cítím, vnímání přírody a ticha okolo sebe. Na závodech je vždy kamarádská atmosféra, i 

když v průběhu závodu jsou si všichni soupeřem. Při závodě naopak není čas na 

pozorování krajiny okolo, zde jde především o výsledný dosažený čas a pořadí, na 

kterém se závodník umístí. 

 Důvodem výběru zvoleného tématu je především skutečnost, že se závodní 

skialpinismus neustále rozvíjí a publikací v české i zahraniční literatuře je na toto téma 

nedostatek. V bakalářské práci se zaměříme na charakteristiky vybraných skialpinistů 

v oblasti sociální a demografické. Zajímá mne, jací lidé se závodním skialpinismem 

zabývají, proč tento sport provozují a vyráží na závody? Co je motivuje k závodění? 

Jaký motiv pro ně závodění představuje? 



 

 10

2  Charakteristika skialpinismu 

 Pojem skialpinismus je v každé odborné publikaci definován s malými rozdíly. 

Všeobecně můžeme skialpinismus definovat jako pobyt v horách spojený s lyžováním 

(především ve volném terénu), turistikou a horolezectvím. Jedná se tedy o spojení 

výstupů na lyžích proloženými výstupy horolezeckými technikami a následnými 

extrémními sjezdy ve volném terénu. 

 Dieška (1989) charakterizuje skialpinismus podle definice horolezectví, jako 

pohyb převážně v horském terénu. Avšak přestože se při něm neobejdeme bez pomoci 

rukou, působí rušivě, že jeho podstatou není lezení. Smysl sportovního klasického i 

extrémního skialpinismu se z horolezeckého pohledu naplňuje sjezdem dolů, nebo 

přechody hřebenů či pasáží o jistém stupni horolezecké obtížnosti. Nejpodstatnější je 

ovšem fakt, že se horolezci hlásí ke skialpinismu a skialpinisté se cítí být horolezci.  

 Winter (2004) jako skialpinismus označuje výstup s lyžemi a následný sjezd na 

lyžích v neupraveném terénu zasněžených hor. Výchozími body jsou přitom především 

vesnice a místa proložená v údolích, horské chaty umístěné v nižších polohách, které 

slouží jako opěrné body při vícedenních přejezdech. 

 Podle Procházky (1990) tvoří jednu stránku skialpinismu přechody horských 

skupin a sjíždění zasněžených hor, často s velmi strmým sklonem a druhou stránkou 

jsou závody na rychlost, při nichž závodníci překonávají horská sedla i vrcholy, ze 

kterých sjíždějí na lyžích. 

Bulička (2009) tvrdí, že je skialpinismus turistika na lyžích v zimním horském 

terénu. Lyže se využívají jak ke sjezdu, tak i k výstupu. Túra je často spojená 

s výstupem na vrchol a v Alpách vedou túry často i přes ledovce. 
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3  Formy skialpinismu 

3.1  Skitouring 

 Podle Brtníka a Neumana (2003) představuje skitouring nezávodivou formu 

skialpinismu spojenou s putováním většinou ve vysokohorských oblastech i za pomoci 

horolezeckého vybavení jako jsou lana, stoupací železa, cepíny a jiné. Vyznačuje se 

také jednodenními i vícedenními přechody hřebenů, tábořením a pobytem ve vyšších 

nadmořských výškách.  

Tento druh skialpinismu provozují zpravidla lidé, kteří dokážou ocenit krásu 

přírody a vychutnat si pohledy do divoké a drsné krajiny vysokých hor. Procházet 

se člověkem nepoznanými zasněženými planinami, poskytuje diametrálně rozdílné 

pocity než lyžování na přeplněných sjezdovkách v lyžařských centrech. Prudké sjezdy 

v mnohdy neporušené souvislé vrstvě sněhu, umocňují zážitky ze skitouringu. Právě 

tyto sjezdy jsou pro většinu skialpinistů velkým vodítkem k provozování tohoto sportu. 

 

3.2  Závodní skialpinismus 

 Závodní skialpinismus je v České republice vymezen soutěžním řádem, který 

schválila Koordinační rada skialpinismu Českého horolezeckého svazu dne 9. 12. 1998. 

Tato pravidla jsou závazná pro všechny závody pořádané na území ČR a vstoupila 

v platnost 16. 10. 2004 a platí do odvolání. (ski-mountaineering, 2010) 
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4  Závody 

 Skialpinistické závody se uskutečňují v horách, většinou s lyžemi, v kombinaci 

s horolezeckými technikami. V Českém poháru se uskutečňují závody nejčastěji typu 

„start – cíl“ (gare) a méně zastoupený typ „Ralley“. Závod dvojic se již v Českém 

poháru nechodí. 

 

 4.1  Typy závodů 

 4.1.1  Závod start- cíl (gare) 

Tento typ závodu začíná hromadným startem, přičemž závodník od začátku do 

konce absolvuje trať ve svém maximálním tempu (na rozdíl od závodu typu ralley). 

Závod probíhá tradičním způsobem, tedy závodník jde od startu do cíle, naplno. Kdo 

absolvuje danou trasu nejrychleji, tedy je v cíli první, vyhrál. Nejen závod start- cíl, ale i 

všechny ostatní, jsou oproti jiným sportům specifické tím, že ženy chodí stejně dlouhé 

tratě, jako muži. Závod je většinou proložen strmým úsekem na botách, případně na 

mačkách. Občas jsou úseky tak exponované a vedou přes skalnatá místa, kde je 

zapotřebí použití fixních lan. 

 

4.1.2  Závod ralley 

Tento typ závodu se již na mezinárodních závodech nechodí, avšak v České 

republice je stále pořádán. Před startem závodu je dán časový limit, do kterého musí 

všichni závodníci absolvovat trať a dojít do cíle. Je v podstatě jedno v jakém pořadí 

závodníci dojdou do cíle, pouze musí stihnout daný časový limit. Kdyby se stalo, že 

závodník dorazí do cíle po časovém limitu, dostane trestné body a vteřiny navíc, které 

se promítnou v celkovém bodování a tedy i v celkovém pořadí.  

Během závodu musí závodníci absolvovat dva specifické měřené úseky, od 

kterých se potom odvíjí celkový výsledek závodu. Jedním je takzvaná „časovka“. Jedná 

se o vymezený, cca 1,5 km dlouhý úsek na mírně nakloněném svahu. V této části usiluje 

závodník o dosažení nejlepšího času, protože každá vteřina může rozhodnout. Na 
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základě času, jsou závodníkovi přiděleny body. Další důležitou součástí závodu je obří 

slalom. Závodníci musí projet slalomovými branami od startu do cíle, v co 

nejrychlejším čase. Podle výsledného času jsou závodníkovi opět přiděleny body a 

následně sečteny s body z časovky. V některých případech (např. v Rokytnici nad 

Jizerou) musí skialpinisté mimo předešlých disciplín absolvovat slanění ze skály. 

 

4.1.3  Závod dvojic 

Závod dvojic se už v dnešní době v Českém poháru nevypisuje. Ve světě je, ale 

považován za velmi prestižní závod. Vychází z původního pohybu v horách. Z toho, že 

by člověk neměl nikdy chodit sám. Měl by mít alespoň jednoho společníka, se kterým 

by překonával všechny překážky a nástrahy přírody a navzájem si pomáhal. Závod 

dvojic má velkou tradici na mistrovství světa a Evropy a v závodě „Pierra Menta“. 

Závodníci absolvují v podstatě trať start-cíl. Pohybují se, ale spolu, tzn., že by se od 

sebe neměli příliš vzdálit. Navzájem si pomáhají a podporují se. Závod dvojic je 

specifický tím, že bývá hodně náročný. Převýšení a délka trati bývají větší a delší než u 

běžného závodu start-cíl. 

 

4.1.4  Závod vertical 

Závod typu vertical je pořádán jako jeden ze závodů každoročního mistrovství 

světa a mistrovství Evropy. Poprvé se Vertical race objevil na světových, nebo 

Evropských šampionátech v roce 2004. Tento typ závodu se většinou chodí jenom na 

ME nebo MS. 

Ovšem letos byl do Českého poháru pro rok 2010 zařazen nový závod z Pece pod 

Sněžkou na Luční boudu. Novinkou v ČP byl i typ závodu Vertical race, který se do 

této doby v České republice nechodil. Trasa vedla většinou do kopce se závěrečným 

kratším sjezdem do cíle. Převýšení trati z Pece pod Sněžkou po cestě přes Richterovy 

boudy, Výrovku a Památník obětem hory bylo 724 metrů pro všechny kategorie kromě 

kadetů, ty čekalo „pouze“ 470 metrů. Vertical je mnohými skialpinisty odsuzován, 

protože je celá trať závodu vedena „pouze“ nahoru do kopce. Jedná se tedy o jeden 
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kopec s následným sjezdem. Jenomže kopec bývá extrémně dlouhý s velkým 

převýšením, tím pádem se i z tohoto časově relativně krátkého závodu stává velmi 

náročný závod a to nejen po fyzické stránce.  

 

4.1.5  Štafetový závod  

Štafetový závod je k vidění pouze na MS nebo ME. Mužské štafetové družstvo 

tvoří čtyři závodníci, ženské se skládá ze třech závodnic. V kategorii juniorů a kadetů se 

závodí rovněž ve tříčlenném družstvu jako u žen (jedna kadetka nebo juniorka, jeden 

kadet a jeden junior). Trať bývá oproti jiným závodům velmi krátká, ale přesto hodně 

náročná. Jako v ostatních sportech platí, čím kratší závod, tím intenzivnější a náročnější. 

Každý úsek trati se skládá z výstupu (někdy ne jednoho), náročných sjezdů a výstupů na 

botách. Každý závodník absolvuje stejný okruh a poté předá štafetu. Důležité je v tomto 

závodě také zvládnutí techniky, tedy rychlé složení pásů, zapínaní bot a vázání, rychlé 

nasazování pásů, nandávání lyží na batoh při absolvování úseku na botách apod. 

Protože jsou úseky oproti ostatním tratím relativně krátké, bojuje se o každou vteřinu. 

Každá i sebemenší chyba může závodníka připravit o dobrou pozici a konečný dobrý 

výsledek. 

 

4.2  Kategorie 

 V Českém poháru se závodí v kategoriích kadeti (kadetky), junioři (juniorky), 

muži, ženy, veteráni. Kadetské kategorie jsou ve věku 15-18 let, juniorské 19-20 let, 

muži nad 20 let, veteráni nad 40 let a ženy nad 20 let. Kadeti a junioři absolvují při 

závodech kratší upravenou trať (trať- B). Ženy, muži a veteráni zdolávají hlavní trať 

(trať- A).  

V České republice se rozlišují dvě základní kategorie, a to kategorie A (hlavní 

kategorie), která spadá do Českého poháru a kategorie B („open“), která je otevřena pro 

všechny ženy, muže a veterány, kteří absolvují stejně jako mládežnické kategorie trať- 

B. Tato kategorie však není započítávána do hodnocení Českého poháru. (ski-

mountaineering, 2010) 
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4.3  Povinná výbava pro soutěže 

 Všechny závody ve skialpinismu musí závodník absolvovat s povinnou 

výbavou, kterou určuje organizátor závodu. Závodníci ji naleznou před každým 

závodem v propozicích závodu. Mezi základní vybavení ve všech typech závodů patří: 

lyže, které musí splňovat pravidly dané parametry. Musí to být lyže s ocelovými 

hranami, pro muže minimálně 160 cm dlouhé a pro ženy minimálně 150 cm dlouhé. 

Délka lyže může být i kratší, nesmí však být pod 90 % výšky závodníka. Vázání musí 

umožňovat pohyb paty při stoupání a naopak upevnění boty při sjezdu. Může (ale 

nemusí) být vybaveno bezpečnostními řemínky na závodníkovo vlastní nebezpečí. Boty 

musí být tak vysoké, aby chránily kotníky. Musí mít podrážku „Vibram“ minimálně na 

80% plochy podrážky a musí na ně jít upevnit stoupací železa („mačky“). Další 

nezbytnou součástí výzbroje jsou hole (skialpinistické, teleskopické, nebo běžecké) 

s maximálním průměrem 25 mm a nekovovými kroužky. Dále pár stoupacích pásů. 

Mezi další povinné vybavení, které může pořadatel závodu požadovat, patří například: 

batoh, tekutiny, předepsané vrstvy oblečení, přilba, lavinový vyhledávač, lopatka, 

sonda, rukavice, čepice, alufólie, lékárnička atd. V případě, že je závod nějakým 

způsobem atypický, například, že se koná v noci, nebo ve večerních hodinách, je 

nezbytná čelovka s dobrou svítivostí. Pokud v závodě hrozí nějaké větší nebezpečí 

pádu, je v povinné výbavě sedací úvazek, feratový set, nebo například stoupací železa 

(„mačky“).  

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo určit, jaký materiál se bude v závodě 

používat a zároveň si vyhrazuje právo zamítnout, nebo požadovat výměnu vadné 

výstroje závodníka. Každý závodník je zodpovědný za svoji výzbroj a také za to, že 

odpovídá pravidlům. Použití materiálu v průběhu závodu musí být uveřejněno 

v propozicích. (ski-mountaineering, 2010) 

 

4.4  Proč závodit? 

 Pocit uznání, seberealizace, nebo osobní růst? Jsou to hlavní mety každého 

závodníka? 
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Mistryně republiky z roku 2003 v paraglidingu Renata Kuhnová (2003) tvrdí, že 

po uspokojení základních fyziologických potřeb, jakými jsou spánek, hlad a žízeň, 

nastupuje druhá skupina potřeb, z nichž nejdůležitější je začlenění člověka do 

společnosti – soudržnost, rodinná sounáležitost, přátelství, partnerství.  

Jednou z mnoha vlastností člověka je soutěživost. Ta platí v jakékoliv oblasti 

života. Jestliže se sportovci v daném sportovním odvětví daří, může se u něj objevit 

pocit a touha porovnat se s ostatními, potřeba uplatnit nabyté dovednosti a zkušenosti. 

Chce dokázat nejen sám sobě, ale i svému okolí, co v něm je. Tato touha překonání 

hranic a sám sebe, mohou být pravé příčiny a motivace, proč se účastnit závodů.  

Samozřejmě, každý člověk má své individuální cíle a způsob jejich naplnění se 

liší. Podobného pocitu uspokojení může dosáhnout špičkový a zkušený sportovec, který 

zvládne dlouhou trať, stejně tak jako začínající závodník, kterému se podaří zdolat 

poloviční trať. Oba totiž dosáhli svého osobního cíle a vydali ze sebe maximum. Pro 

někoho není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a nasbírat nové zkušenosti od špičkových 

závodníků. Důležitou roli však hrají nejen zkušenosti, ale také trochua štěstí. 

Spolupráce a kooperace závodníků se také vyplácí. (Kuhnová, 2003) 
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5  Vliv sociálních činitelů na motivaci 

 

Podle Nakonečného (1996) člověk jako společenská bytost podléhá vlivům 

sociálního a kulturního prostředí, jehož je příslušníkem. Jeho zkušenosti získávané 

v sociální oblasti v rámci určitého kulturního prostředí vytvářejí zvláštní druh 

determinace jeho duševního života. 

Homola (1972) uvádí, že člověk má sice svou dynamiku, své cykly, ale zároveň 

je vystaven změnám vnějšího okolí, je členem různých skupin, které spolupracují a tím 

zajišťují uspokojování základních lidských potřeb. 

Takovou skupinou může být i kolektiv lidí, které spojuje právě skialpinismus. 

Skupinový tlak může být velmi silný a může výrazným způsobem ovlivňovat jedincovu 

motivaci. 

Psychika společnosti a jedince se vzájemně podmiňují a jsou neoddělitelné. 

Působí zde sociální psychika, tj. psychika lidí spojených ve skupinách. Má své 

vlastnosti, zákony vývoje a formy projevu. 

K uspokojování sociálních potřeb směřují motivy, které se označují jako 

sekundární naproti potřebám fyziologickým. Myslí se tím např. potřeba projevování 

síly, potřeba úspěchu, potřeba dominance, potřeba ocenění, potřeba citových vztahů, 

atd.  

 

5.1  Sociální skupiny 

Homola (1972) uvádí, že skupina je z hlediska motivace důsledkem snah pro 

uspokojování potřeb. Každý jedinec uspokojuje mnoho svých motivů výhradně 

prostřednictvím skupin. Skupinových cílů dosahuje spoluprací s ostatními členy 

skupiny, které jsou nutné pro udržení skupiny a pro jednotlivé její členy. Jestliže jsou 

dva nebo více lidí postaveni před tentýž problém a nejsou jej schopni sami uspokojivě 

řešit, vzniká tendence společně vyvinout způsob řešení, dosáhnout uspokojení. 
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Toto tvrzení můžeme demonstrovat na příkladu závodů dvojic v extrémním 

závodě. Již v tomto případě tvoří skupinu. Sám by ani jeden z nich závod pro jeho 

náročnost a nebezpečnost nebyl schopen dokončit, ale v momentě, kdy se oba spojí ve 

skupinu a začnou spolupracovat na dosažení vytyčeného cíle, mají mnohem větší šanci 

na úspěch a na uspokojení svých potřeb. Proto i v tomto sportovním odvětví hrají 

sociální skupiny jako socializační činitelé významnou roli. Skupinu tvoří ve 

skialpinismu jednotlivé kluby (týmy), pod kterými závodníci závodí. Všichni členové 

mají společný cíl, na kterém pracují a vzájemně se povzbuzují. Ve skialpinismu stále 

panuje přátelská atmosféra. Každý tomu druhému jeho dobré umístění přeje. 

Základem soudržnosti skupiny je vzájemná přitažlivost členů. Za soudržnou 

skupinu lze z hlediska motivace považovat skupinu, jejíž členové pracují společně pro 

určitý cíl, nebo skupinu, v níž je každý člen připraven nést odpovědnost za skupinové 

činnosti a rozhodnutí. Přitažlivost skupiny závisí jak na vlastnostech skupiny, tak na 

potřebách členů, které mohou být skupinou uspokojeny. Jde tedy o charakter skupiny a 

o stav motivace jejích členů. 

 Zdroje přitažlivosti ve skupině mohou být dvojí: 

1. sama skupina je prostředkem uspokojování mimoskupinových potřeb 

(dosažení něčeho atraktivního mimo skupinu, ochrana před ohrožením), 

2. skupina jako taková je objektem potřeby (jedince má rád osoby, které 

jsou ve skupině). 

Mnohdy se členství ve skupině, které bylo zpočátku jejím členům jen 

prostředkem, stává cílem samo o sobě. 

 

Homola (1972) dále uvádí, že ve všech skupinách trvalejšího charakteru vzniká 

oblast pravidel, která určují místo jednotlivce při činnostech skupiny a vymezují cíle a 

aktivitu skupiny. Ve chvíli, kdy se struktura norem vytvoří, zasahuje rozhodujícím 

způsobem do působení sil, na jejichž podkladě vznikla. Především záleží na povaze 

situace a vlastnostech jedince, do jaké míry se stane jedinec konformní se skupinou. 

Musí zde být nějaký konflikt mezi silami v individuu, které ho motivují určitým 
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způsobem, a tlakem skupiny, který jedince vede jiným směrem. V malých skupinách je 

nejvíce tlaků ke konformitě. Členové skupiny sdílejí přesvědčení týkající se určitých 

žádoucích podmínek nebo hodnot, které mohou být seřazeny podle toho, jak jsou pro ně 

důležité. Hierarchií hodnot se od sebe mohou jednotlivé skupiny lišit. 
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6  Studie a diplomové práce 

 Před naším výzkumem se otázkou psychologie sportovce zabývalo již mnoho 

autorů. Rovněž je tomu i u studií motivace sportovců. Řada jich byla zaměřena na 

sportovce zabývající se adrenalinovými sporty. 

 Ewert (1985) provedl výzkum na skupině 480 lezců. Zkoumal základní důvody 

pro pohybovou aktivitu. Nazývá ji „Risk recreation“. Dále se zabýval souvislostmi 

těchto důvodů se zkušeností v daném sportu. Zjistil relativně malé rozdíly mezi 

zkušenými a nezkušenými lezci (lezci začátečníky). U zkušených byly silnější 

preference u vnitřních hodnot, jako jsou radost (Exhilaration) a výzva (Challenge). 

Vnější pohnutky preferovali spíše začátečníci, a to především uznání, ocenění 

(Recognition). Obě skupiny lezců však vykazovaly preference k prožitkům v přírodě a 

výzvě. 

Hasmann (2010) se ve své diplomové práci zabývá otázkou motivace 

k vybraným sportům v přírodě. Rozdělil outdoorové aktivity na – treking, 

skialpinismus, lezení, MTB, silniční kolo, běžky, snowboard, sjezdové lyže. Zjistil, že 

přibližně stejně důležitou složkou motivace pro všechny pohybové aktivity v přírodě je 

sociální oblast, oblast uvolnění a regulace nálady, společně s estetickými vjemy. Lze 

tedy usuzovat, že tyto motivační složky mají značnou důležitost pro jedince věnující se 

outdoor aktivitám. Zjistil podobnou strukturu motivačních složek a vyšel mu 

„univerzální typ outdoor sportovce.“  

Univerzální typ outdoor sportovce je jedinec, pro kterého je důležitý pohyb 

v přírodě s přáteli, při kterém se odreaguje a psychicky si odpočine. Zároveň aktivně 

vyhledává zdraví prospěšné činnosti, při kterých si zlepší celkovou výkonnost. 

 Porovnání s ostatními výzkumy (čeští x němečtí respondenti) prokázalo shody 

v některých oblastech. Za zajímavé považuje vyšší hodnocení složek motivace u 

mužské části respondentů z Čech, oproti respondentům z Německa. 

Louková (2007) ve své diplomové práci zkoumá motivaci k lezecké a 

horolezecké činnosti. Zjišťovala rozdíly v motivaci mezi jednotlivými lezeckými 
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disciplínami a dále rozdíly v motivaci u sportovců méně a více angažovaných v lezecké 

a horolezecké činnosti. Nakonec porovnala hodnoty s výsledky výzkumu, který provedli 

Lemmey a Storry v roce 2003, ve Velké Británii. 

Pro sběr dat zvolila metodu anketního šetření. Anketa obsahuje 14 otázek, 

z nichž 4 se týkají obecných údajů (věk, pohlaví, vzdělání a místo bydliště). Polovina 

otázek je tvořena otázkami otevřenými a druhá uzavřenými. Při výběru otázek se 

inspirovala výzkumem ve Velké Británii, který podnikli Lemmey a Storry (2003). 

Rozdělila lezce podle jednotlivých lezeckých disciplín na lezce pískaře, 

sportovní lezce a horolezce. Zjišťovala, zda se liší jejich motivace k dané sportovní 

činnosti a rozdělila je do osmi motivačních kategorií se základními společnými faktory. 

Mezi tři nejvýznamnější patří (příroda, přátelé a výzva). Dále se zmiňuje o kategoriích 

únik, pohyb, adrenalin, lezení jako činnost motivující sama o sobě, dosažení úspěchu. U 

všech respondentů bylo potvrzeno, že motivace může vznikat, jak z vnitřního 

přesvědčení, tak z vnějších odměn. Respondenti se lezení věnují dobrovolně, z vlastní 

vůle, což svědčí o vnitřním původu jejich motivace. 

Při srovnání s výzkumem ve Velké Británii dospěla k velmi podobným 

výsledkům, co do obsahu kategorií i procentuálního zastoupení motivace. Mezi prvními 

pěti kategoriemi se objevily stejné faktory jako u nás, pouze pořadí a procentuální 

zastoupení se nepatrně odlišuje. První kategorie byla stejná jako u nás – příroda. Druhou 

kategorií byla výzva, třetí kategorii tvořila - únik, čtvrtou - úspěch a poslední byla opět 

stejná – pohyb. 

Tímto výzkumem dospěla k podobným závěrům, jaké učinili ve svém výzkumu 

Lemmey a Storry (2003), že vnější a vnitřní motivace závisí spíše na cílech, které si 

horolezec stanoví, a za kterými jde. 
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7  Pojem motivace a její charakteristika 

         Nakonečný (2004) motivaci chápe jako hypotetický proces, jehož hlavním 

znakem je zaměřování se na chování. Uvádí konkrétní zaměření na ten či onen objekt, 

určuje učení, avšak účinek vnějších podnětů nelze vždy zcela jasně odlišit od účinků 

motivace a je nutno odlišit dvě odlišné úrovně řízení: 1. řízení může znamenat konkrétní 

cestu k dosažení určitých objektů; 2. jedinec nacházející se ve stavu motivace cosi 

hledá, od určitých objektů se odvrací, u jiných prodlévá a vykazuje tak, že motivované 

chování má orientaci, cíl.  

          Pojem motivace zahrnuje následující fenomény: 1. energii, vzrušení; 2. zaměření 

této energie na určitý cíl; 3. selektivní pozornost pro určité podněty a změněnou 

vnímavost pro jiné; 4. organizaci aktivity v integrované vzorce reakcí; 5. Udržování 

zaměřené aktivity, dokud se nemění výchozí podmínky. Funkcí motivace je 

uspokojování individua, vyjadřujících nějaké nedostatky v jeho fyzické a sociálním bytí 

(Nakonečný, 2004).  

 

 7.1  Motivy  

 Ve sportovní činnosti je nesnadné provést klasifikaci motivů. K didaktickým 

účelům bude nejvýhodnější využít třídění Madsena, který dělí lidské motivy především 

s přihlédnutím k sociální determinovatelnosti člověka na: 

- motivy společenského kontaktu, 

- motivy dosahování něčeho, 

- motivy prestiže, 

- motivy akvizice, tj. nabývání a vlastnění, 

- emocionální motivy agrese a dosažení bezpečí. 

 Všechny tyto motivy se bezesporu často uplatňují v motivaci sportovní činnosti, 

a proto je tomuto třídění možno dát přednost před jinými, rozsáhlejšími i stručnějšími 

klasifikacemi motivů (Slepička a aj., 2009).  
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 7.2  Motivace 

Motivace patří mezi problematické psychologické pojmy. Je to abstraktní 

hypotetický konstrukt vycházející z deskriptivní generalizace. Zahrnuje širokou oblast 

volně sdružených determinant lidského chování s vazbou na vlastnosti osobnosti 

člověka. (Hošek, 1986).  

Je důležité, aby si každý sportovec vytvořil svou motivační orientaci pro každou 

tréninkovou jednotku. Z hlediska duševní hygieny je negativním jevem, jestliže 

sportovec začíná trénink pasivně, bez jakéhokoli zaujetí. Toto může vést k nižší 

efektivitě tréninkové práce, k podrážděnosti, nespokojenosti, snížení aktivity či poklesu 

zájmu.  

Sportovec při započetí tréninku musí převážně znát obsah a úkoly tréninkové 

jednotky, musí je pochopit, přijmout, být přesvědčen o jejich správnosti, ztotožnit se 

s úkoly a aktivně hledat cestu k jejich splnění. Tato motivační orientace nesmí probíhat 

náhodně, ale musí být neoddělitelnou částí každé tréninkové jednotky (Dovalil a aj., 

2009). 

 

7.2.1  Pozitivní motivace 

„Ovlivnění motivace např. sportovním družstvem závisí na mnoha sociálně 

psychologických jevech souvisejících s fungováním každé sociální skupiny. Mezi 

nejzákladnější patří ovlivnění jedince skupinou. Efektivní aktivita každého sportovního 

družstva vyžaduje od většiny členů souhlas s cíli, kterých v rámci společné sportovní 

činnosti chtějí dosáhnout. Skupinové cíle jsou přirozeně i cíli jednotlivých členů a 

vykazují všechny znaky cílů individuálních.“ (Hošek, 1986, 137s.)  

Jedinec s větší pravděpodobností bude plnit cíle skupiny, pokud je přesvědčen, 

že uspokojí i jeho potřeby. 
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7.2.2  Negativní motivace  

 Sportovní činnost jako spontánní aktivita je motivována převážně pozitivně, tj. 

činnost je prováděna z vlastního rozhodnutí. Kdežto při současných tendencích, zvláště 

ve vrcholovém sportu, dochází stále častěji k situacím, kdy sportovec neprovádí určité 

činnosti z vlastního rozhodnutí, ale z donucení jinou osobou, okolnostmi apod. V tomto 

případě se s průběhem činnosti neztotožňuje a to je případ motivace negativní. Podíl 

negativně motivovaných sportovních činností stoupá s růstem požadavků vrcholového 

sportu. 

 Zásadně platí, že prostřednictvím převážně negativní motivace nelze dosáhnout 

vrcholné sportovní výkonnosti (Macák, Hošek, 1989). 

 

 7.2.3  Vnější motivace 

 Vnější motivace má za úkol člověka k činnosti přivést. Opravdu motivovat 

neznamená jej nutit různými vnějšími prostředky k pohybu a postrkovat k činnosti. 

Opravdová motivace je umění vytvořit prostor, v němž jedinec v sobě najde vůli přinutit 

se k činnosti. 

 Často se stává, že např. malé dítě začne sportovat v podstatě z donucení, ale 

postupem času si vnitřní motivaci vytvoří. Bohužel i opačný postup je možný. Když se 

původní motivace zcela vytratí, vzniká právě pedagogicky obtížná situace.  Sportovec 

hledá různé, i zakázané a křivolaké cesty k tomu, aby neztratil pozici, slávu či peníze 

(Svoboda, 2000). 

 

 7.2.4  Vnitřní motivace  

Většinou přitahuje každého sportovní činnost sama. Uplatňuje se přirozený 

zvídavost, touha po poznání, zvládání určité zkušenosti. Jiným typem vnitřní motivace 

je kompetence. Člověk chce ukázat, co sám dokáže a jak je schopný. Tuto motivaci 

vyvolávají nejčastěji středně obtížné úkoly. 
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Osobní příčinnost je také důležitým typem vnitřní motivace. Sport je totiž 

činností, v níž se může každý projevit samostatně, v níž má pocit vlastní kontroly toho, 

co dělá. 

Vnitřní motivace se může zvyšovat, když má každý jednotlivý člen sportovní 

skupiny: osobní stanovení cílů i způsobů jejich dosažení, příležitost účastnit se 

rozhodovacích procesů, stálé hodnocení pokroku vzhledem k cíli, vnímání kompetence 

a kontroly situace (Svoboda, 2000). 

 

7.2.4.1  Výkonová motivace 

 Obecně je výkon funkcí schopností a motivace. Chybí-li jedna podmiňující 

složka, k výkonu nedojde (Slepička a aj., 2009). 

 Výkonová motivace se rozpadá do dvou základních tendencí: tendence 

dosáhnout úspěchu (naděje na úspěch) a tendence vyhnout se selhání (strach 

z neúspěchu). Důležité pro trenéra je, aby uměl tyto tendence v projevech sportovců od 

sebe odlišit.  

 Sportovci s převažující úspěchovou tendencí podávají obecně vyšší výkony, jsou 

spolehlivější a ve výkonových situacích pociťují menší napětí z konfliktu než sportovci 

s převažující strachovou tendencí. Na sportovce s převažující úspěchovou tendencí 

působí prožité neúspěchy spíše povzbudivě, zatímco sportovci s převažující strachovou 

tendencí jsou negativně ovlivňováni neúspěchy ve svých dalších výkonech (Hošek, 

1986). 

 

7.3  Frustrace 

Dojde-li k zablokování naší cílesměrné aktivity nějakou překážkou, vzniká tzv. 

frustrační situace s typickými zážitky zklamání a zmarněného úsilí, které často vyúsťuje 

v agresivní tendence. Afektivní frustrační reakce je jedním z nejdůležitějších typů 

psychického stresu u člověka. 
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Frustrované chování nereaguje přiměřeně na situaci ani na povzbuzení, činy jsou 

izolované samy o sobě a jaksi pro sebe, neuplatňuje se výběrovost, uspokojení nepřináší 

dosažení cíle, ale snížení napětí například citovým výbuchem, bývá spíše destruktivní 

než tvořivé, ústí do vzdávání se překážkám, chybí předvídavost (Hošek, 1986). 

 Zastánci hlubinných směrů naopak hlásají, že frustrace vede k regresi chování. 

Pod pojmem regrese zahrnují mnoho typů chování, jejichž společným rysem je pouze 

to, že byly získány dříve, jsou primitivnější a pevněji fixované. Proto je tato teorie 

experimentálně těžko ověřitelná. Výsledky experimentů ukazují, že existují ještě jiné 

následky frustrace. Obecně můžeme všechny následky shrnout do:  

a) momentálního vzestupu motivace k činnosti  

b) kompenzační reakce 

(Macák, Hošek, 1989). 

 

7.4  Plánování cílů 

Plánování cílů je důležitou motivační technikou, která vede sportovce na cestě 

k výkonu. Cíl je očekávaný výsledek našeho úsilí, které jsme pečlivě naplánovali. 

Psychologie sportu se zabývá motivační silou různých typů cílů a možnými 

psychologickými vlivy plánování na zlepšení výkonu. 

U sportovců se můžeme setkat se dvěma typy cílů. 

1. Cíle zaměřené na výsledek – např. vítězství v závodě, porážka určitého 

soupeře či umístění v žebříčku 

2. Cíle zaměřené na proces – např. zlepšení techniky nebo naučení se nové 

dovednosti 

(Jansa, Dovalil, a aj., 2007). 

 Cíle, které jsou dalšími důležitými motivačními faktory, vznikají z potřeb a jsou 

ovlivňovány působícími motivy a zájmy. Obecně je cílem vždy určitá hodnota, která 

uspokojuje aktuální potřebu. Ve sportovní činnosti je nejobecnějším cílem dosažní 
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úspěchu v soutěži. Dosahování cíle se podřizuje celá osobnost sportovce, jeho psychika 

i motorika. 

 Nereálné a nepřiměřeně stanovené cíle snižují aktivitu člověka. Pro každého 

člověka existuje pravděpodobně optimální velikost cíle, který pro něj není ani příliš 

vysoký, ani příliš nízký a vyvolává u něho maximální úsilí (Macák, Hošek, 1989). 

 

7.4.1  Praktické stanovení cíle 

 Aby bylo stanovení cíle úspěšné jako motivační technika, mělo by být 

provedeno v souladu s psychologickými zásadami. Tyto zásady jsou obsaženy ve 

zkratce „SMART“ (Bull, Albinson a Shambrook, 1996, in Atkinson a aj., 2003). 

SMART přístup na nastavení cílů s ohledem na úkol motivovat se k pravidelnějším 

výkonům, cvičení. Tento princip je založen na myšlence, že nastavení cíle funguje 

nejlépe, když sleduje určité principy, které jsou zachyceny ve zkratce „SMART“. 

SMART přístup může být použit pro tvé chování při cvičení takto: 

 S = specifický cíl 

 Čím jasnější a konkrétnější jsou vaše cíle, tím je větší pravděpodobnost jejich 

dosažení. Například: „Chci chodit do tělocvičny třikrát týdně během příštích tří měsíců“ 

je mnohem lepší, než říci: „Rád bych měl v budoucnu lepší fyzičku“. 

 M = měřitelnost 

 Nemůžete-li měřit váš pokrok vzhledem ke splnění cíle, rychle o to ztratíte 

zájem. Proto je důležité uchovávat záznamy o vašem pokroku v plnění cíle. Například 

můžete změřit čas, za který uběhnete míli, a potom ho můžete zkoušet zlepšit každé tři 

týdny.    

 A = akce a reakce  

 Pokud si zvolíte velký počet odrazových můstků (úkolů, které vás přiblíží k cíli 

a které se týkají konkrétních opatření, které máte pod kontrolou) k vašim cílům, můžete 

mít pocit zmatení, co dělat dál. Prvním krokem je vstup do tělocvičny, druhým 
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získání týdenního zhodnocení vašeho pokroku od kvalifikovaného fitness instruktora. 

 R = reálný 

 Vaše cíle musí být reálné vzhledem k vašemu současnému zdravotnímu stavu a 

vaší kondici. Proto je důležité, abyste absolvovali kompletní zdravotní prohlídku, než 

začnete s cvičebním programem, takže může být posouzena úroveň vaší kondice a 

cvičebního úsilí. Jinak mohou bít vaše fitness cíle nereálné. 

 

 T = timetabled (časový harmonogram) 

 Abychom se motivovali k pravidelnému cvičení, musíme zařadit fyzické aktivity 

napevno do svého harmonogramu. Dopředu naplánované cvičení je klíčem k lepší 

úrovni kondice (Atkinson a aj., 2003). 
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8  Cíl práce a úkoly 

8.1  Cíle bakalářské práce 

1. Zjistit hlavní motivační faktory u závodních skialpinistů. 

 

8.2  Úkoly bakalářské práce 

1. Vytvoření ankety. 

2. Výběr skupiny pro výzkum s věkovými a výkonnostními rozdíly. 

3. Zhodnocení a porovnání dat u závodníků kategorie ČESKÝ POHÁR a OPEN. 

4. Zjištění rozdílů v odpovědích u závodníků kategorie ČESKÝ POHÁR a OPEN. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 30

9  Metodika práce 

Pro sběr dat jsme v našem výzkumu zvolili metodu anketního šetření. Anketa 

obsahuje celkem 16 otázek, z nichž pět se týká demografických údajů, jako je věk, 

pohlaví, vzdělání, zaměstnání a místo bydliště. Pomocí jedenácti otázek jsme se snažili 

postihnout náš výzkumný problém. Anketa je tvořena 9 otázkami uzavřenými a 2 

otevřenými. Použili jsme tedy kombinovanou dotazníkovou formu. Ve výběru otázek 

jsme se z části nechali inspirovat diplomovou prací Terezy Loukové (2007), která 

použila do ankety otázky z výzkumu ve Velké Británii, který podnikli Lemmey a Storry 

(2003). 

 Metoda anketního šetření, kterou jsme pro výzkum zvolili, byla pro nás 

vzhledem k možnostem, nejlépe proveditelná a nejvíce objektivní. K jednotlivým 

uzavřeným otázkám jsme přiřadili odpovědi a vytvořili tak škály, na základě kterých 

jsme následně vyhodnocovali data. Škálou se rozumí počet prvků s hodnotami znaku 

patřícími do určitého intervalu (třídy). Existuje několik možností vyjádření škál. My 

jsme zvolili formu histogramu. Histogram je souřadnicový diagram rozdělení četností 

typu sloupcového diagramu. Je tvořen obdélníky, jejichž šířka se rovná délce 

třídního intervalu a délka je četnost příslušného intervalu. Díky procentuálnímu 

vyjádření byl výsledek patrný, jasný a mohli jsme dobře porovnávat data respondentů 

závodících v ČP a OPEN.  U otázek otevřených jsme na základě odpovědí respondentů 

vytvořili škály, aby bylo možné odpovědi porovnávat. Taktéž jsme sestrojili graf a 

zjistili jednotlivé četnosti.  

Do naší ankety jsme zařadili otázky týkající se angažovanosti dané osoby ve 

skialpinismu, jako je počet dnů v týdnu strávených touto činností, jakých výsledků 

obvykle dosahuje, což jistě svědčí o určité pravidelnosti a zaujatosti ve vykonávání této 

aktivity. 

Dále nás zajímalo a snažili jsme se zjistit, proč se dané osoby skialpinismu 

věnují, co jim tato činnost přináší, co je k ní motivuje, jakou hodnotu pro ně má a jaký 

mají výkonnostní cíl pro sezónu 2010. 
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Na základě další otázky jsme zjistili, v jaké kategorii se dotazované osoby 

účastní závodů. Zda absolvují závody v kategorii Open, nebo jsou závodníky, jejichž 

výsledky se započítávají do Českého poháru. 

Dále jsme se zajímali o to, zda se účastníci závodů zabývali před skialpinismem 

nějakou jinou disciplinou, dále zda se mimo skialpinismu v jiném ročním období věnují 

závodně jinému sportu. 

Sběr dat probíhal během tří měsíců od ledna do prosince roku 2010. Tedy 

v průběhu závodní sezóny. Vybraní respondenti obdrželi anketu na jednotlivých 

závodech Českého poháru (dále v ČP). Jednalo se o závodníky všech věkových i 

výkonnostních kategorií (ČP a Open). Vždy anketu obratem vyplnili a donesli zpět. 

Před vyplněním dostali instrukce, k jakému záměru anketa slouží, jak ji správně vyplnit, 

jakým způsobem mají na jednotlivé otázky odpovídat apod. Návratnost byla 100%. 



 

10  Výsledky 

10.1  Charakteristika souboru 

Náš náhodný výběr se skládá z 54 respondentů, z nichž 49 tvoří muži a 5 ženy ve věku 

od 16 do 58 let. 

Graf 1 Pohlaví 

9%

91%

Muži

Ženy

 

 Jak je vidět z grafu 1, 91% z našich respondentů tvoří muži a zbylých 9% ženy. 

Malé procento žen je dané především tím, že závodní skialpinismus je fyzicky i 

psychicky velmi náročným sportem. Ženy závodící v kategorii ČP absolvují stejně 

dlouhou a náročnou trať jako muži. V České republice se pohyboval počet žen na startu 

okolo 3 závodnic. V kategorii OPEN (pro každého), kde je trať zkrácena, byl počet 

startujících žen o něco vyšší. Pouze v jednom závodě se na startu objevilo 17 závodnic. 

V ostatních závodech počet nepřesáhl 8 závodnic. 
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Graf 2 Věkové rozvrstvení respondentů 
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 Graf 2 nám ukazuje celkové věkové rozvrstvení respondentů. Z celkového počtu 

dotázaných se jejich věk pohybuje nejčastěji mezi 21-25 lety, což představuje (22,22%), 

poté mezi 36-40 lety (20,37%). Tento velký rozestup mezi hodnotami může být 

způsoben preferencí respondentů. Lidé do 25 let většinou studují. Mají více času na své 

zájmy (sport). Potom přichází období, kdy zakládají rodinu, pracují, a proto musí jejich 

zájmy ustoupit do pozadí. Po této fázi se však opět ke sportu vrací. Následuje 31-35 let 

(14,81%), 26-30 let (9,26%), 46-50 let (9,25%), 15-20 let (7,40%), 51-55 let (3,70%) a 

nakonec 56-60 let (1,88%).  
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Graf 3 Úroveň vzdělání 
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 V našich vzorcích se objevilo nejvíce respondentů se středoškolským vzděláním 

(51%). Do této kategorie jsme zařadili i studenti vysokých škol, kteří ještě nedosáhli 

titulu. Poté skialpinisté s vysokoškolským vzděláním (43%). Základní vzdělání mělo 

(6%) dotazovaných respondentů. V tomto případě se jednalo o osoby, které studují 

střední školu, ale nemají dokončené středoškolské vzdělání. 
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Graf 4 Místa bydlišť respondentů – kategorie ČP a OPEN 
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 Na grafu 4 pozorujeme procentuální poměr mezi dotazovanými respondenty 

žijící na horách (43%) a mimo hory (57%). Jedná se o celkový výsledek všech 

dotazovaných.  
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Graf 5 Místa bydlišť respondentů – porovnání kategorie ČP x OPEN 
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 Na grafu 5 pozorujeme vyrovnanost výsledků u respondentů, kteří se pravidelně 

účastní závodů v kategorii ČP. Z našich dotazovaných bydlí mimo hory 52,63% 

závodníků, což z celkového počtu 54 respondentů představuje 20 závodníků a na horách 

žije 47,37% dotazovaných, což činí 18 závodníků. 

 U respondentů, kteří se pravidelně zúčastňují závodů v kategorii OPEN je na 

první pohled patrná převaha respondentů žijících v obcích mimo hory (68,75%), což 

představuje z celkového počtu 16 dotazovaných, 11 respondentů. Na horách žije 

31,25%, což činí 5 respondentů. 

 Po porovnání obou kategorií jsme dospěli k závěru, že v kategorii OPEN startuje 

opravdu široká veřejnost z celé České republiky. Tuto kategorii tvoří především lidé, 

kteří nebydlí na horách. Tedy jsou nuceni, pokud chtějí trénovat, využít jiné způsoby a 

metody tréninku. V kategorii ČP jsou obě hodnoty prakticky vyrovnané, což znamená, 

že se závodů účastní, jak závodníci, kteří mají možnost trénovat na horách, tak 

závodníci, kteří musí vyhledávat jiné možnosti tréninku. 

 Pokud se podíváme na tabulku letošního celkového pořadí v ČP v  kategorii 

mužů, veteránů a žen, dojdeme ke zjištění, že se v kategorii mužů se závodníci žijící v 

obcích na horách umístili do 7. místa, u veteránů tomu tak bylo do 6. místa. Tito 
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závodníci tedy žijí v místě, kde je možnost trénovat na „skialpech“. Co se týká 

kategorie žen, na závodech pravidelně startovaly 3 závodnice, z nichž se na prvních 

dvou místech v celkovém pořadí, umístily ženy bydlící na horách. 

 

Kategorie „muži“ – ČP 

1 
 
SAC Špindlerův Mlýn 

2 
 
AKLVK Alpine Pro Ski Trab Team 

3 
 
AKLVK Alpine Pro Ski Trab Team 

4 
 
Skialpin klub HS Orlické hory 

5 
 
Skialpin klub HS Orlické hory 

6 
 
AKLVK Alpine Pro Ski Trab Team 

7 
 
AKLVK Alpine Pro Ski Trab Team 

 
 
 
Kategorie „Muži veteráni“ – ČP            Kategorie „Ženy“ – ČP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
SK SKIALP BESKYDY 

2 

 
Skialpin klub HS Orlické 
hory 

3 

 
Skialpin klub HS Orlické 
hory 

4 

 
Skialpin klub HS Orlické 
hory 

5 

 
Skialpin klub HS Orlické 
hory 

1
 
AKLVK Alpine Pro Ski Trab Team

2
 
AKLVK Alpine Pro Ski Trab Team
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Graf 7 Respondenti dle příslušnosti ke kategorii: ČP a OPEN 
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 Do našeho výzkumu jsme zařadili jak skialpinisty, kteří závodí v kategorii ČP, 

tak i závodníky v kategorii OPEN (tzv. hobby kategorie – pro všechny). Přičemž se nám 

podařilo získat odpovědi od 70% závodníků ČP a 30% od závodníků OPEN. 

V kategorii OPEN jsou zařazeny osoby, které si netroufají závodit v hlavní kategorii a 

jít dlouhou trať. 
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Graf 8 Doba, jakou se respondenti věnují skialpinismu: ČP x OPEN  
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Do našeho výzkumu jsme zařadili jedince, kteří se skialpinismu věnují 

minimálně jeden rok, abychom tak předešli případnému zkreslení výpovědí lidí, kteří se 

s touto činností teprve seznamují a tak není jisté, zda u ní zůstanou. Na grafu 8 vidíme, 

že se doba, po kterou se dotazovaní respondenti věnují skialpinismu, pohybuje od 1 

roku do 21 let a výše. Nejdelší doba, která byla v našem výzkumu dosažena, byla 22 let. 

Nejvíce probandů se věnuje skialpinismu 4-9 let, poté 10-14 let, dále 1-3 roky a 21 a 

více let.  

 Z grafu 8 vyplývá, že skialpinisté závodící v kategorii ČP jsou stálými 

závodníky v této kategorii a že se skialpinismu věnují dlouhodobě. Nejvyšších a 

současně shodných hodnot bylo dosaženo v rozmezí 4-9 let a 10-14 let, poté 15-20 let, 

dále 1-3 roky a nakonec se objevili i skialpinisté, kteří se tomuto sportu věnují 21 let a 

více. 

 V kategorii OPEN se nejvíce probandů věnuje skialpinismu 1-3 roky, což 

znamená, že se tento sport čím dál více dostává do podvědomí veřejnosti a stává se 

populárnějším. Poté následují výsledky 4-9 let, se stejným počtem probandů 10-14 let a 
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15-20 let. V této kategorii se neobjevil nikdo, kdo by se skialpinismu věnoval 21 a více 

let.    

 
10.2  Psychosociální šetření 

 
Graf 9 Díky komu, (čemu) se respondenti seznámili se skialpinismem 
     ČP x OPEN 
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V našem výzkumu nám přišlo důležité zjistit, jak se daný jedinec ke 

skialpinismu dostal. Zcela jistě můžeme pozorovat rozdílnost vlivu na motivaci při 

skialpech, když se jedinec seznámil se skialpinismem již v dětství s rodiči, kteří se sami 

této činnosti věnovali. Poskytli mu podporu v jeho činnosti a stali se pro něj určitým 

vzorem, než v případě, kdy se jedinec rozhodl sám pro tuto aktivitu a musel sám 

překonávat první překážky a probojovávat se prvními kroky. Významnou roli 

v působení jedince v tomto odvětví má samozřejmě vliv přátel, skupiny. 

Graf 9 nám ukazuje, rozdíly mezi odpověďmi dotazovaných z kategorie ČP a 

OPEN. Nejvyšší počet respondentů se dostalo ke skialpinismu díky kamarádům. V ČP 

tento výsledek činí 47,37%, v OPEN 37,5%. Díky škole se k tomuto sportu dostalo 

12,5% dotazovaných z kategorie OPEN, avšak z kategorie ČP žádný. Prostřednictvím 

rodičů 21,05% z ČP a 6,25% z OPEN. Média nepřispěla k seznámení s tímto sportem 
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ani v jedné z kategorií. Přítel/přítelkyně převedli ke skialpinismu 12,5% respondentů 

pouze z kategorie OPEN. V kategorii ČP se tato odpověď nevyskytla ani jednou. 

Vlastní zájem přivedl k tomuto sportu do kategorie ČP 8,42% a do OPEN 25% 

závodníků. Poslední možností byla odpověď – horská služba. Skialpinistických závodů 

se účastní i řada pracovníků horské služby. V ČP soutěží 13,16% služebníků HS, 

v OPEN 6,25%.  

 
 
Graf 10 Motivace respondentů k závodění 
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 U závodních skialpinistů stále jako největší motiv k závodění převládá zábava, 

která představuje 47,37%  u závodníků ČP a 62,5% u OPEN. Dále to jsou fyzické 

hranice, které představují 26,31% u ČP a 37,5% u OPEN, poté teprve následuje touha 

po vítězství, která se vyskytovala pouze u respondentů kategorie ČP, a to 13,16%. 

Pouze pro 10,53% dotázaných probandů ČP představuje motivaci konkurence, která při 

závodech panuje. Pro závodníky OPEN nemá motivační účinek. Jinou odpověď zvolilo 

2,63% dotazovaných osob z ČP a nikdo z OPEN. Žádného z dotazovaných nemotivuje 

to, že by díky tomuto sportu mohli zhubnout.  
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Graf 11 Obvykle dosahované umístění respondentů v závodě: ČP x OPEN 
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 Na grafu 11 lze pozorovat, jakého umístění respondenti nejčastěji v závodní 

sezóně 2010 dosahovali. Tento graf především vypovídá o umísťování mužů, protože 

v našem výzkumu figuruje pouze 5 žen. Umístění, kterého dotazovaní dosahovali, 

působí jako motivace např. pro příští případné zlepšení, nebo udržení umístění. 

 Nejčastěji se dotázaní muži umisťovali podle naší zvolené škály do 20. místa. 

V ČP to představuje 26,32% a v OPEN 25%. Dále do 10. místa – v ČP 23,68% a 

v OPEN 18,75%, poté v rozmezí 21. - 40. místa - 21,05% v ČP a 18,75% v OPEN. 

Z ČP se umisťuje na 41. místě a vyšším 10,53%  a z OPEN 25% dotázaných mužů. Na 

stupně vítězů dosahuje pravidelně 18,42%  závodníků ČP 12,50% závodníků OPEN. 
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Graf 12 Výkonnostní cíl respondentů pro sezónu 2010 
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 Výkonnostní cíle u respondentů závodících v kategorii ČP a OPEN se liší. 

V kategorii ČP jsou výkonnostní cíle uspořádány takto: Dojit do cíle (34,21%), Dobré 

umístění (28,95%), Žádný (26,32%), Porazit soupeře (10,52%). V kategorii OPEN jsou 

výkonnostní cíle uspořádány takto: Žádný (37,50%), Dobré umístění (31,25%), Dojít do 

cíle (18,75%), Porazit soupeře (12,50%). 
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Graf 13 Četnost tréninku v týdnu ČP x OPEN 
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 Na grafu 13 lze pozorovat, kolikrát týdně trénují závodníci kategorie ČP a 

kategorie OPEN. V kategorii ČP respondenti nejčastěji trénují 1-2x týdně (38,84%), 

hned za tímto výsledkem je 3-4x týdně (36,84%), dále vícekrát (15,79%) a našli se i 

závodníci, kteří netrénují, ale pouze závodí (10,53%). V kategorii OPEN nejvíce 

závodníků trénuje 1-2x týdně (37,50%), stejné procento dotázaných netrénuje, ale pouze 

závodí (37,50%), dále 3-4x týdně a vícekrát týdně získalo stejnou procentuální hodnotu 

(12,50%). 

Ve výsledku je zřejmý rozdíl mezi ČP a OPEN.  
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Graf 14 Zda dotazovaní respondenti provozují v jiném ročním období závodně 
jiný sport 
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Respondenti měli možnost otevřené odpovědi. Po vyhodnocení jsme zjistili, že 

se v anketě neobjevily jiné odpovědi než kolo, nebo běh. Někteří dotazovaní se věnují 

oběma disciplínám. To především ovlivnilo procentuální zastoupení jednotlivých 

položek v grafech. 

U závodníků ČP se téměř 50% respondentů závodně věnuje v jiném ročním 

období závodům v cyklistice, 34% závodí v běžeckých disciplínách a 18% dotázaných 

se nevěnuje žádnému sportu kromě skialpinismu. 

 U závodníků kategorie OPEN se více jak polovina, tedy 56% věnuje závodně 

cyklistice, 22% běžeckým disciplínám a stejné procento 22% se nevěnuje žádnému 

jinému sportu, kromě skialpinismu. 
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Grafy 15 Sport, kterému se respondenti věnovali před skialpinismem 
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Dotazovaní měli možnost otevřené odpovědi. Jelikož byly jejich odpovědi 

různorodé, rozdělili jsme sporty, kterým se respondenti věnovali před skialpinismem na 

zimní a letní sporty. Někteří se věnovali, jak zimnímu, tak letnímu sportu. Měli možnost 

uvést oba sporty. Především tato skutečnost ovlivnila procentuální zastoupení 

jednotlivých položek v grafu. 

 

 V ČP se věnovalo před skialpinismem letnímu sportu 44% z dotázaných a to 

samé procento, tedy 44% zimnímu sportu, 12% se nevěnovalo žádnému sportu. 

 

 V OPEN se 77% závodníků věnovalo letnímu sportu, 17% zimnímu a 6% se 

nevěnovalo žádnému sportu. 

 

 Na těchto dvou grafech lze pozorovat rozdíly mezi závodníky kategorie ČP a 

OPEN. Zatímco u závodníků ČP je procentuální vyjádření mezi letním a zimním 

sportem vyrovnané a činí 44%, u závodníků OPEN jasně převažuje letní sport a 

představuje 77% respondentů. 
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Tab. 1 Motivy k závodnímu skialpinismu - ČP 

 1 2 3 4 5
Sportovní výkon 24 10 4 0 0
Výzva 17 7 8 6 0
Únik od běžného života 13 9 7 4 5
Pobyt v přírodě 24 9 3 0 2
Prostředek seberealizace 9 6 12 6 5
Pocit úspěchu 12 12 7 5 2
Radost 33 2 1 1 1
Možnost setkání s přáteli 26 10 2 0 0

  
 
Graf 16 Motivy k závodnímu skialpinismu – ČP 
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 Na tomto grafu lze sledovat, jakou hodnotu mají pro dotazované dané položky. 

Nejvyšší hodnotu má pro závodníky ČP radost, uvedlo to 33 dotázaných, dále možnost 

setkání s přáteli dosáhlo hodnoty 26. Pobyt v přírodě a sportovní výkon je důležitý pro 

24 respondentů. Výzva se objevila 17krát, únik od běžného života zvolilo 13  

dotázaných, 12 pak pocit úspěchu, 9 prostředek seberealizace. 
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Tab. 2 Motivy k závodnímu skialpinismu - OPEN 

 1 2 3 4 5
Sportovní výkon 8 2 5 0 1
Výzva 7 4 2 2 1
Únik od běžného života 4 6 3 1 2
Pobyt v přírodě 12 0 0 3 1
Prostředek seberealizace 6 2 4 3 1
Pocit úspěchu 1 6 4 4 1
Radost 9 4 1 0 2
Možnost setkání s přáteli 10 1 1 3 1

  
 
Graf 17 Motivy k závodnímu skialpinismu – OPEN 
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 Pro respondenty kategorie OPEN má největší hodnotu v závodním skialpinismu 

pobyt v přírodě (12), možnost setkání s přáteli (10), Radost (9), Sportovní výkon (8), 

Výzva (7), Prostředek seberealizace (6), Únik od běžného života (4), Pocit úspěchu (1). 
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  Tab. 3 Motivy ke skitouringu - ČP 
 1 2 3 4 5
Sportovní výkon 12 11 8 4 3
Výzva 17 13 6 2 0
Únik od běžného života 26 3 4 3 2
Pobyt v přírodě 34 1 1 1 1
Prostředek seberealizace 10 6 10 6 6
Pocit úspěchu 7 9 10 5 7
Radost 35 2 0 0 1
Možnost setkání s přáteli 30 5 0 2 1

 
 
Graf 18 Motivy ke skitouringu – ČP 
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 Ve skitouringu má největší hodnotu pro respondenty v kategorii ČP Radost (35), 

Pobyt v přírodě (34), Možnost setkání s přáteli (30), Únik od běžného života (26), 

Výzva (17), Sportovní výkon (12), Prostředek seberealizace (10), Pocit úspěchu (7). 
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Tab. 4 Motivy ke skitouringu - OPEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5
Sportovní výkon 5 2 6 2 1
Výzva 7 2 3 4 0
Únik od běžného života 7 4 2 1 2
Pobyt v přírodě 13 0 0 1 2
Prostředek seberealizace 4 3 5 4 0
Pocit úspěchu 1 4 5 3 3
Radost 12 0 2 0 2
Možnost setkání s přáteli 12 0 1 1 2

 
 
Graf 19 Motivy ke skitouringu – OPEN 
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V kategorii OPEN má pro respondenty ve skitouringu největší motiv Pobyt 

v přírodě (13), Radost a Možnost setkání s přáteli (12), Výzva a Únik od běžného života 

(7), Sportovní výkon (5), Prostředek seberealizace (4), Pocit úspěchu (1). 
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Tab. 5 Nejdůležitější motivy v závodním skialpinismu – ČP x OPEN 

 ČP OPEN 

Radost 86,84% 56,25% 

Možnost setkání 

s přáteli 

68,42% 62,50% 

Sportovní výkon 63,16% 50% 

Pobyt v přírodě 63,16% 75% 

 

Jelikož měli respondenti možnost několika odpovědí, součet procent se nerovná 

100. Tabulka znázorňuje nejdůležitější motivy, proč lidé závodí. V kategoriích ČP a 

OPEN se odpovědi liší. Zatímco v kategorii ČP je největším motivem „Radost“, pro 

probandy kategorie OPEN je to „Pobyt v přírodě“. 
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11  Diskuse 

Výzkumem jsme chtěli zjistit, proč se lidé věnují skialpinismu, především jeho 

závodní formě, co je k tomu vede a motivuje? Jací lidé tento sport provozují. 

Respondenty jsme rozdělili do dvou skupin podle kategorie, ve které závodí (ČP x 

OPEN), a poté jsme získané výsledky porovnávali. Mohli bychom říci, že se jedná o 

psychosociální studii, protože toto téma zasahuje do několika různých oborů. 

Nasbírali jsme informace pomocí ankety, od 54 respondentů. Anketní formuláře 

obdrželi na jednotlivých závodech. Skialpinistické závody chodí přibližně 90 lidí, kteří 

se zúčastňují pravidelně. Všechny formuláře byly kompletně a čitelně vyplněny, a tudíž 

mohly být zahrnuty do našeho výzkumu. 

Vysoké procento skialpinistů mužů, vypovídá o náročnosti tohoto sportu, jak po 

psychické, tak po fyzické stránce. Jelikož ženy v kategorii ČP musí absolvovat stejnou 

trať jako muži stejné kategorie, najde se v ČR pouze několik žen, které jsou schopny 

tuto trať zdolat. Zkrácení či zjednodušení trati by přilákalo k tomuto sportu více 

sportovkyň. Vznikla by mezi ženami konkurence, která je velmi důležitá pro motivaci a 

v této kategorii chybí. V letošním ČP startovalo pouze 5 žen, ze kterých pouze 3 

závodnice absolvovaly alespoň 3 závody, z celkového počtu 6 závodů.  

Zatímco u závodníků v kategorii ČP došlo k vyrovnaným výsledkům, mezi 

skialpinisty, kteří žijí ve Městě/vesnici mimo hory a Městě/vesnici na horách, u 

závodníků kategorie OPEN došlo k jasné převaze závodníků bydlících ve Městě/vesnici 

mimo hory. Výsledek poukazuje na to, že v této kategorii startují lidé z široké veřejnosti 

celé České republiky, tedy především lidé z měst, kteří nemají možnost trénovat přímo 

na „skalpech“. Jsou to hlavně lidé začínající s tímto sportem, nebo lidé, pro které se 

skialpinismus stal koníčkem, možností setkat se s přáteli a pro ty, kteří rádi změří své 

síly s lidmi podobných výkonnostních možností.  

 Při pohledu na výsledky ČP 2010 se na prvních sedmi pozicích v celkovém 

hodnocení ČP 2010 v kategorii „Muži“ umístili závodníci bydlící na horách. V kategorii 

„Muži veteráni“ tomu bylo u šesti závodníků na předních pozicích a taktéž u prvních 
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dvou žen. Díky svému místu bydliště, mají tito skialpinisté jedinečnou možnost trénovat 

v zimě přímo na lyžích a toto představuje jistou výhodu před soupeři, kteří takové 

možnosti nemají. Je samozřejmé, že pouze trénink na lyžích nestačí, ale v kombinaci 

s jinou tréninkovou metodou dochází zcela jistě ke zlepšení fyzického i psychického 

stavu (závodník získává určitou jistotu na lyžích) a následného výkonu. 

U č. 3 jsme se tázali na motivaci probandů k závodění. Pro závodníky obou 

kategorií je největším motivem zábava. Závodníci se jezdí na závody především 

pobavit. Touha po vítězství se objevila pouze u závodníků ČP, což znamená, že pro 

závodníky OPEN nepředstavuje motivaci k závodění, což může být způsobeno 

nedostatečnou konkurencí v kategorii OPEN, nepotřebou závodníků vyhrávat, nebo 

jednoduše tím, že tito závodníci nemají žádný výkonnostní cíl, kterého by chtěli 

dosáhnout. Avšak stanovení výkonnostního cíle může vést ke zvýšení motivace a 

následnému zlepšení výkonu. Pro skialpinisty kategorie ČP je nejdůležitější dojít do cíle 

a až poté dobré umístění. Výsledek vystihuje dřinu, která se skrývá za každým 

závodem, kdy chce závodník především dojít do cíle a v koutku duše doufá i v dobré 

umístění. Skialpinisté v kategorii OPEN si nejčastěji nedávají žádné cíle. Výsledek 

může být způsobený nízkou motivací, nebo tím, že jim o výsledek nejde. 

Slepička (2009) uvádí, že je obecně výkon funkcí schopností a motivace. 

Souhlasím s jeho názorem, že pokud má člověk daný určitý výkonnostní cíl a daří se mu 

ho naplňovat, nebo se k němu alespoň přibližovat, působí tento fakt pozitivně na jeho 

psychiku i motivaci. Pokud se však závodníkovi nedaří, měl by zasáhnout trenér, aby 

závodník nezačal propadat frustracím a nepřestal být motivován. 

Většina skialpinistů z obou kategorií (ČP a OPEN) se v jiném ročním období 

věnuje nějakému jinému sportu a závodí v něm. Podle odpovědí respondentů jsme 

sporty rozdělili na kolo a běh, protože jiné odpovědi se v anketě nevyskytly. Zjistili 

jsme, že někteří závodí v obou disciplínách. Výsledek vypovídá o skialpinismu jako o 

sezónním sportu a lidé, kteří se mu věnují, potřebují aktivní vyžití i v jiném ročním 

období. Sport je pro ně důležitou součástí života. Skialpinismus využívají mnozí jako 

doplňkový sport, ke svému hlavnímu sportu. Slouží jim jako dobrá příprava na svoji 

hlavní sezónu. 
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V otázce č. 9, jsme se ptali, zda se závodníci věnovali před skialpinismem 

jinému sportu. Protože byli odpovědi velice různorodé, rozhodli jsme se tyto sporty 

rozdělit na zimní a letní. Stejné procento lidí (ČP) se věnovalo dříve, jak sportům 

zimním, tak letním. U OPEN tomu bylo jinak. Velmi vysoké procento se věnovalo 

letním sportům. Na výsledek má vliv již zmiňované místo bydliště a tedy možnost 

věnovat se určitému sportu. Lidé žijící na horách budou inklinovat spíše ke sportům 

zimní povahy a lidé z měst mimo hory si budou spíše vybírat sporty letní povahy, podle 

toho jaká je daná nabídka sportovních odvětví v jejich městě/vesnici či okolí. 

Díky naší anketě a odpovědím, které nám poskytli respondenti, se nám podařilo 

nahlédnout do světa závodního skialpinismu a získat informace kdo a proč závodní 

skialpinismus provozuje, popřípadě co dotyčné motivuje k závodění. Provedli jsme 

porovnání mezi kategoriemi ČP a OPEN a dospěli k zajímavým výsledkům. 

Louková (2007) ve své práci uvádí, že se lezení a horolezectví věnují především 

muži (73%). U skialpinistů muži tvoří (91%) všech respondentů. Tento fakt svědčí o 

náročnosti těchto sportů. Věk se u obou těchto sportů pohyboval nejčastěji mezi 21-25 

lety. Zatímco mezi lezci převládá vzdělání vysokoškolské, u skialpinistů středoškolské, 

avšak tento rozdíl může být dán tím, že my jsme v naší práci studenty vysokých škol 

zařazovali do vzdělání středoškolského. Jisté shody jsme našli i v otázce: Díky komu se 

respondenti dostali k danému sportu? Největší procento probandů v obou pracích 

zvolilo odpovědi „Přátelé, kamarád“ a to jak u závodníků ČP tak u OPEN. Taktéž u 

motivačních kategorií jsme zjistili, že respondenti lezení či skialpinismus provozují 

kvůli setkání s přáteli.  

Výsledky poukazují na určitou shodu mezi lezci a skialpinisty a potvrzují 

výsledek Hannsmanna (2010), který došel k závěru, že mezi jedinci provozujícími 

outdoorové sporty nejsou výrazné rozdíly v motivačních kategoriích. Stanovil 

univerzální typ outdoor sportovce. Představuje ho jedinec, pro kterého je důležitý pohyb 

v přírodě s přáteli, při kterém se odreaguje a psychicky si odpočine. Zároveň aktivně 

vyhledává zdraví prospěšné činnosti, při kterých si zlepší celkovou výkonnost. 
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12  Závěr 

Našeho anketního šetření se zúčastnilo 54 osob, které ochotně vyplnili anketní 

formuláře. Úkolem bakalářské práce bylo na základě metody anketního šetření zjistit 

informace o lidech, kteří závodí ve skialpinismu. Podle daného tématu jsme volili 

otázky do ankety. Při vyhodnocení výsledků se potvrdily rozdílné odpovědi u 

závodníků kategorie ČP a kategorie OPEN.  

Zjistili jsme, že se závodnímu skialpinismu věnuje především mužská část 

populace. Mezi ženami zatím tento sport není příliš rozvinutý, především díky jeho 

fyzické a psychické náročnosti. Zatímco u závodníků kategorie ČP došlo k vyrovnanosti 

výsledků, mezi skialpinisty, kteří žijí Ve městě/vesnici na horách a Ve městě/ vesnici 

mimo hory, u závodníků kategorie Open mělo jasnou převahu bydliště Ve městě/ 

vesnici mimo hory. Jak jsme se již několikrát zmiňovali, toto zjištění svědčí o tom, že 

závody OPEN chodí lidé z celé České republiky. Mezi závodníky nepanuje příliš velká 

rivalita, tedy ne patrná. Nepotřebují vyhrávat za každou cenu. Skialpinismus pro ně 

představuje možnost pobytu v přírodě a setkání se svými přáteli, které vídají většinou 

pouze na závodech. Je tady značný rozdíl mezi odpověďmi závodníků v kategorii ČP a 

OPEN. Je to především tím, že kategorie OPEN je určena pro amatéry, začínající 

skialpinisty a pro všechny ostatní zájemce, kteří si chtějí zazávodit a porovnat 

s ostatními síly. Nejvíce se odpovědi lišili u otázky týkající se četnosti tréninku, což je 

zcela pochopitelné, protože v ČP je na prvních 10 místech veliká konkurence mezi 

závodníky, a tak záleží na každém odtrénovaném dni. Jednotliví závodníci jsou sice 

přátelé, ale mají soutěžní povahu a touhu po vítězství. Dále jsme zjistili, že se většina 

závodníků před skialpinismem věnovala jinému sportu na závodní úrovni a v jiném 

ročním období závodí na kole, nebo v běhu. 

Některé dosažené výsledky jsme porovnali s výsledky Loukové (2007), která se 

ve své diplomové práci zabývala motivací k lezecké a horolezecké činnosti. Na základě 

dat jsme zjistili, že skialpinisté a lezci mají k sobě velmi blízko a že se těmito sporty 

zabývá podobný typ lidí. Jedná se o lidi, pro které je důležitý pohyb v přírodě s přáteli. 
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Při vyhodnocování výsledků jsem se přesvědčila o tom, že je důležité mít 

jednotlivé kroky dopředu promyšlené. Původně jsem chtěla dělat grafy kategorie ČP a 

OPEN, každý zvlášť, ale po následném vyzkoušení jsem zjistila, že když oba grafy 

spojím v jeden, budou hodnoty o dost přehlednější a jasnější. Domnívám se, že po této 

úpravě jsou vyšlé hodnoty a rozdíly mezi nimi mnohem lépe viditelné a patrné. 

Výše uvedenými skutečnostmi jsme splnili cíl práce, kterým bylo přispět 

k hlubšímu poznání závodníků ve skialpinismu. Věříme, že díky výsledkům naší práce 

pomůžeme případným zájemcům o skialpinismus a danou problematiku k realizaci 

jejich studie. Jelikož publikací a prací o závodnících ve skialpinismu v ČR není moc, 

doufáme, že naší prací budeme motivovat jiné autory k rozvinutí této problematiky. 
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14  Přílohy 

Příloha 1 

Anketa pro výzkum motivace u vybraných skialpinistů 
 
 
 
 Prosím vždy zaškrtněte pouze jednu možnost: 
 
 
1. Jak dlouho se věnuješ skialpinismu? (roky) 
                                  
                  
 
 
 
 
2. Kdo tě ke skialpinismu přivedl? 
 
               kamarád/ka                    škola                            rodiče                    média 
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       přítel/kyně  vlastní zájem jiná odpověď…………… 
 
 
 
 
3. Co tě především motivuje k závodění (závodnímu skialpinismu)? 
 
       touha po vítězství           překonávání fyzických hranic             hubnutí 
 
   zábava                      překonávání určitých závodníků (konkurentů)               
    
   jiná odpověď………........................... 
 
 
 
 
4. Účastním se pravidelně závodů v kategorii: 
               
                ČESKÝ POHÁR                           OPEN 
 
                                                
 
 



 

5. Jakého umístění obvykle dosahuješ? 
 
              stupně vítězů            do 10. místa             do 20. míst                21. - 40. místo 
 

   41. místo a výše 
 
 
 
Ohodnoťte (1 nejpřesnější , 5 nejméně přesné): 
-vždy zakroužkujte pouze jedno číslo v řádku 
 
 
6. Jaký motiv pro tebe představuje … (doplň z tabulky)…závodní skialpinismus? 
 
Sportovní výkon 1 2 3 4 5 
Výzva 1 2 3 4 5 
Únik od běžného života 1 2 3 4 5 
Pobyt v přírodě 1 2 3 4 5 
Prostředek seberealizace 1 2 3 4 5 
Pocit úspěchu 1 2 3 4 5 
Radost  1 2 3 4 5 
Možnost setkání s přáteli 1 2 3 4 5 

 
 
 

7. Jaký motiv pro tebe představuje … (doplň z tabulky)…skitouring (skialpinismus 
obecně)? 
  
Sportovní výkon 1 2 3 4 5 
Výzva 1 2 3 4 5 
Únik od běžného života 1 2 3 4 5 
Pobyt v přírodě 1 2 3 4 5 
Prostředek seberealizace 1 2 3 4 5 
Pocit úspěchu 1 2 3 4 5 
Radost  1 2 3 4 5 
Možnost setkání s přáteli 1 2 3 4 5 

 
 
 
8. Jaký máš výkonnostní cíl? (Jedná se o aktuální cíl pro sezónu 2010) 
 
 
 
 
9. Zabýval/a jsi se před skialpinismem nějakou jinou disciplínou? Pokud ano, jakou? 
 
 ano, …………………………………                                     ne 
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10. Skialpinismus je sezónní (zimní) disciplínou. Závodíš v létě (na jaře, na podzim) 
v jiné sportovní disciplíně? Pokud ano, v jaké? 
 

   ano, …………………………………                                           ne 
 
 
 
11. Jak často trénuješ? 
 

1-2x týdně             3-4x týdně            vícekrát týdně           netrénuji, pouze     
          závodím 

 
 
Věk: 

Pohlaví: 

Vzdělání: 

Místo bydliště: 

Datum: 
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