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Abstrakt 

 

Název:     Sportovní areál Rokytka – prostor pro cvičení a pohyb v přírodě   

 

Cíle:  Hlavní cíl byl zjistit aktuální návštěvnost a spokojenost návštěvníků sportovního 

areálu Rokytka. Byl vytvořen průzkum, který měl zjistit, zda občané z Prahy 

a blízkého okolí o areálu ví, a proč areál není navštěvován více.  

 Dalším úkolem této práce bylo zjistit, zda muži a ženy upřednostňují svou 

sportovní aktivitu ve venkovním prostředí, nebo v prostorách posiloven 

a tělocvičen. S tím souvisí další cíl této práce, který měl zjistit způsob dopravy za 

sportovní činností.  

 Cílem bylo získat podklady pro následnou propagaci. 

 

Metody:  V této práci byla využita metoda formou dotazování. Byl vytvořen dotazník, který 

se šířil pomocí internetových portálů a bylo provedeno terénní šetření 

v areálu. Dotazník obsahoval uzavřené a otevřené otázky. Výsledky dotazníku 

byly statisticky zpracovány pomocí relativních a absolutních četností.  

        

Výsledky: Dotazníkového průzkumu se účastnilo 114 respondentů ze všech částí Prahy.  

Většina dotazovaných uvedla, že o areálu Rokytka vůbec neví. Lze tedy říci, že 

propagace areálu  není dostatečná a dá se v této oblasti udělat více. 

 

Klíčová slova: Pohyb, fitness, venkovní prostředí, prevence, outdoor a Areál Rokytka, 

návštěvnost  

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:     Sport areal Rokytka - A place for excercise and movement in nature 

 

Objectives:  The main objective was to find out current traffic and satisfaction of the sport 

areal Rokytka. A research was conducted in order to find out, whether Prague 

citizens and people from close surroundings know about this areal and why is it 

not being visited more often.  

Another task of this work was to find out, whether men and women prefer to 

do their sport activities in outside environment, or in inside areas such as 

fitness centers and gymnasiums. That is related to another objective of this 

work, which was supposed to find out what kind of transportation people use to 

get to sport areas.  

The objective was to obtain information for following propagation. 

 

Methods:   A questioning method was used when conducting this research, using a survey 

that was shared on internet portals as well as terrain research in Rokytka areal 

        

Results:  There were 114 respondents, from all parts of Prague, who participated in this 

research and answered the survey. The majority of participants stated that they 

do not know about this areal. Therefore, it is possible to say that marketing of 

this areal is not sufficient enough and there is plenty of room for improvement 

in this respect.  

 

Keywords:  Exercise, fitness, outside environment, prevention, outdoor,  

Areal Rokytka, traffic 
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1. Úvod  

 

Pohyb ve venkovním prostředí, jako hlavní téma bakalářské práce, je v současné době 

poměrně známé. V této souvislosti dochází ke střetu dvou směrů. Jedním z nich je tzn. kult 

těla a druhými jsou civilizační choroby. Je paradoxem, že v České republice umírá spousta 

lidí na obezitu, resp. nemoci, které způsobuje, a další velká část ,,hlady" resp. v důsledku 

poruch příjmu potravy. 

Pohyb, jako takový, se dá považovat za optimální řešení, lze na něm také vypěstovat 

závislost, ale dá se říci, že z výše jmenovaných se jedná o závislost nejbezpečnější. 

Pokud jde o pohyb, je jistě prospěšný jako takový, ale teprve pohyb venku má spoustu 

přidaných hodnot, které lze získat bez vynaložení dalšího úsilí. Tyto výhody (přidané 

hodnoty) jsou v práci popsány. Pobyt venku má i nevýhody, které jsou též v práci uvedeny. 

Práce je do jisté míry koncipovaná jako propagace pohybu venku, konkrétně v areálu 

Rokytka. 

Vzhledem k nákladnosti léčby civilizačních chorob se domnívám, že kdyby se díky mé práci, 

popř. z mých dotazníků, někdo rozhodl se cvičením v areálu začít, popř. tam přesunout část 

svých tréninků a získat tak zdarma uvedené přidané hodnoty, tak práce splnila svůj účel. 

Pohyb v přírodě pro mě symbolizuje dostupnost a možnost bezplatně něco pro své zdraví 

udělat, jak tělesné, tak i duševní. Areál Rokytka se mi zalíbil svým vybavením a svým 

zasazením do přírody. Bohužel se mi tento areál zdá nevyužitý, proto jsem se rozhodl napsat 

bakalářskou práci, která by pokusila přesvědčit čtenáře tento hezký areál navštívit.  
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2. Literární rešerše 

V následujících kapitolách budou zpracovány poznatky z literatury a informace o uvedené 

problematice sportu a aktivit v přírodě. 

2.1. Definice pohybu 

Pohyb ve svém základu slouží k přesouvání se v prostoru, k tzv. lokomoci. Je základním 

výrazovým prostředkem člověka, jazykem jeho pocitů a nálad, je prvotní formou prastaré 

lidské komunikace. (MUŽÍK, 1997) 

2.2. Historie 

V dávné minulosti byl člověk nedílnou součástí přírody. Kultivací instinktivních činností 

a her ve spojení z prací a s rozvíjejícími se náboženskými představami došlo k postupnému 

vydělování se člověka z ostatní živočišné říše.  

Od víceméně pasivního sběru potravin, přecházel postupně k aktivním formám obživy, k lovu 

a později, po ochočení prvních zvířat k pastevectví a nakonec zemědělství. Základem byly 

přirozené pohyby, chůze, běh, skoky, překonávání překážek, plavání a později již kultivované 

pohyby se zbraní, jízda na koni a na lodi. (KÖSSL, 2008) 

2.3. Význam posilování v prostředí přírody 

Prostředí je soubor všech podmínek a vlivů neživé a živé přírody, která působí na organismy. 

Organismy a prostředí na sebe neustálé působí a vzájemně se ovlivňují, a to především 

prostřednictvím látkové výměny. Příroda je v podstatě země v užším slova smyslu. Je 

vytvářená složkou přírody neživé (nerosty, ovzduší, horniny, voda) a složkou přírody živé 

(rostliny a živočichové). Všechny složky v přírodě jsou navzájem na sobě závislé a tvoří 

dialektickou jednotu.  (SÝKORA, 1986) 

Největším přínosem byl pro přírodní posilování Georges Hébert, který prosazoval přirozenou 

metodu. Ve spolupráci nejprve s námořníky, později s ženami a dětmi, prosazuje především 

účelové cvičení. Volil užitkovou gymnastiku, neboli pohyb pro život přirozený a nutný 

především ve formě běhů, skoků, šplhání, zvedání, úpolů a plavání. Vytvořil jakési tabulky 

Zákoník síly (1923) pro hodnocení výkonnosti podle norem, které jsou zpracovány 

v přehledných tabulkách pro různý věk a pohlaví. (BALÁŠ, 2008) 
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Estetická skutečnost přírody působí nejen na formování estetického cítění člověka a přináší 

mu hluboké citové zážitky, ušlechtilé blaho, ale má vliv na upevňování vztahu toho, co je v 

pohybové rekreaci nejpodstatnější, tj. k tělesnému pohybu, neboť jen s pomocí lokomočního 

lidského pohybu je možno zmocnit se skutečných krás přírody. Tato kvalita styku člověka 

s přírodou ovlivňuje i jeho morální postoj a rozhodnutí chránit přírodu, uchovat její hodnoty 

jako biologického prostředí pro člověka nezbytného, ale i její krásy, které mají stimulativní 

a kulturační vliv na člověka, když jich k tomu využívá. Vychovat takový postoj vyžaduje 

formovat od útlého mládí racionální a citový vztah k přírodě a stýkat se s ní, co nejčastěji 

vlastním pohybem. (SERBUS, 1981) 

2.3.1. Psychologický vliv sportu na člověka  

Pozitivní přínos sportu pro rozvoj vytrvalosti, síly a pohyblivosti je dobře dokumentován. 

Účinkům provádění sportovní činnosti na psychiku nebývá však věnována tak velká 

pozornost. Přitom psychického stresu a fyzického stresu ubývá. Obecně je určitá míra stresu 

pro člověka z hlediska adaptace na prostředí nezbytná, avšak jen do takové míry, kdy se s ním 

dovede bez větších potíží či dokonce poškození svého organismu vyrovnat. 

Sportovní aktivita je pro běžnou populaci vhodným prostředkem pro navození pocitů pohody.  

Lidé sportují a cvičí nejen z ryze racionálních důvodů, tj. aby si upevnili zdraví a fyzickou 

kondici. Většina se jich této volnočasové aktivitě věnuje především proto, že je baví, že při ní 

zažívají dobré pocity. Prožitek se stal v posledních letech velice aktuálním pojmem v oblasti 

sportu ve volném čase, ale také povinné tělesné výchovy ve školách. Není tomu náhodou, 

neboť člověk rád dělá to, co ho baví, co mu navodí příjemné pocity a zážitky.  

Nepříjemnostem se člověk snaží vyhnout. Je důležité, aby aktivity ve volném čase nabízely 

především příjemné prožitky. Tuto zásadu je nezbytné respektovat zejména u začínajících 

u zájemců o sport. Zde jednoznačně platí zásady přiměřenosti, postupnosti a příjemnosti. 

Nepříjemné zkušenosti by zájemce mohly velice snadno odradit. Nemusí jít pouze 

o neadekvátní pohybovou náplň, ale i o způsob vedení cvičební jednotky či nevhodné 

prostředí. (SLEPIČKOVÁ, 2005) 
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2.3.2. Výhody pohybu venku 

Výhodou je finanční nenáročnost a možnost provozovat zvolenou aktivitu v kteroukoli denní, 

popř. i noční hodinu. Venkovní prostředí představuje značnou výhodu pro lidský organismus. 

Člověk lépe vnímá základní biorytmy a pochody v přírodním prostředí. 

Biorytmy 

Biorytmy patří k regulačním mechanismům, které fungují ve všech živých systémech. Jsou 

odpovědí na cyklující změny prostředí, ve kterém živé systémy fungují, jsou tedy výrazem 

adaptace těchto systémů. Pro organismy jsou některé z biorytmů tak důležité, že pro ně 

existuji v genotypech jedinců příslušné geny. Nerespektování existence biorytmů znamená 

pokles výkonu našeho těla, dokonce i vážné porušení našeho tělesného i duševního zdraví. 

(HAVELKOVÁ, 2008) 

Zvyšování sebevědomí a nálady  

V roce 2010 byla provedena studie na pohybovou aktivitu v přírodě. Celkem bylo osloveno 

v Anglii 1252 účastníku různého pohlaví, věku, zdravotního stavu a původu. Výsledkem bylo, 

že již 5 minut pobytu zlepší náladu. Zejména, pokud je prováděn u vody. Pozitivní změna 

byla pozorována u všech kategorií, tedy nezávisle na věku, pohlaví atd. Největší přínosem 

byla pro lidi se špatnou počáteční náladou. (BARTON, 2010) 

Zlepšení duševního zdraví 

Na univerzitě v Glasgow zjistili, že pobyt venku zlepšuje duševní zdraví, více než pohyb 

v umělém prostředí.  

Výsledky prokázaly souvislost, mezi pravidelnými venkovními vycházkami, zlepšením 

pohody a duševním zdravím, na rozdíl od této činností v jiném prostředí. Také prokázaly, že 

cvičení venku má až o 50% pozitivnější vliv na duševní zdraví, než cvičení v interiérech. 

Pokud  bojujete s úzkostí, napětím a stresem, snažte se trávit co nejvíce času venku. Budete se 

cítit lépe než, kdybyste byli zavřeni někde v tělocvičně. (NOVÁK , 2013) 

Zlepšení soustředěnosti 

Tato studie zkoumala dopady prostředí na pozornosti u dětí s ADHD. Studie probíhala u dětí 

ve věku 7 – 12 let z různých prostředí. Děti byly brány na 12-ti minutové procházky. Poté jim 

byla měřena schopnost koncentrace na přístroji Digit Span. Výsledkem bylo, že děti po 

procházce dosáhly zlepšení v koncentraci a výkonech. (TAYLOR, 2008) 
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Zvýšení frekvence cvičení 

Venkovní cvičení má přímý vztah s nárůstem a zvyšováním frekvence. Díky zlepšení 

duševního zdraví je dalším vedlejším efektem touha po častějším cvičení venku. Zjistilo se, že 

lidé, kteří cvičí venku, mají výrazně větší touhu po cvičení, než ti co cvičí v interiérech. 

Pokud  zápasíte s motivací, přesunutí se ven vám ji rozhodně zvýší a pomůže. (Novák, 2013) 

Vitamín D 

Venkovní aktivity a cvičení mají zásadní vliv na tvorbu vitamínu D. Vitamin D je látkou 

velmi dlouho známou a v osteologii považovanou za zásadní pro zdravý vývoj i následný 

metabolismus kostní tkáně. Teprve v poslední době se však objasňují některé detaily jeho 

vlivu na kostní tkáň. 

Aktivní forma vitaminu D (kalcitriol) stimuluje produkci RANKL a tím aktivuje osteoklasty 

a současně ovlivňuje plasticitu pluripotentních mezenchymových buněk se stimulací genů 

osteoblastické transformace. Vitamin D však zasahuje do mnoha dalších dějů v organismu. 

Velmi důležitá je interakce mezi vitaminem D a imunitním systémem. Vitamin D ovlivňuje 

jak odolnost proti bakteriálním infekcím, tak autoimunitu. Observační studie potvrzují 

inverzní korelaci mezi incidencí diabetu 1. typu a saturací organizmu vitaminem D, tato 

inverzní korelace je nacházena ale i u diabetiků 2. typu. Potenciálně velmi závažné jsou vazby 

mezi vitaminem D v organismu a vznikem či rozvojem nádorového bujení. Nejvíce údajů 

v této oblasti je ve vztahu nedostatku vitaminu D a vzniku nádorů zažívacího traktu a tkáně 

prsu. (PALIČKA, 2011) 

Snížené riziko nadváhy 

Lidé co si dopřávají pohyb venku, mají nižší riziko nadváhy, než ti co se pohybují 

v uzavřených prostorách. Studie ukazují, že děti, které tráví čas venku mají o 27 - 41% nižší 

pravděpodobnost, že budou mít nadváhu, než ty, které jsou zavřené někde v hale, nebo doma. 

Jakmile jste v uzavřeném prostoru, jste jednoduše línější. Doma se také hýbete méně, díky 

technologiím trávíte víc času u televize, her a internetu. Pobyt venku nás nutí k tomu být 

aktivnější, než když jsme zavřeni doma. (NOVÁK, 2013) 
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2.3.3. Nevýhody pohyby venku 

V předchozí kapitole byla uvedena řada výhod cvičení venku. Pro úplnost budou uvedeny 

i nevýhody, kterých není mnoho, ale bezpochyby existují.  

Počasí (sezónnost) 

Jednou z hlavních nevýhod je jistá závislost na počasí. Jistě se dá cvičit „za každého počasí“, 

ovšem ne každému je pohyb např. v dešti nebo mrazu příjemný. Je třeba zohlednit i zdravotní 

aspekt, kdy ne každý je zdravotně způsobilý pohybu v nepřízni počasí. Příkladem jsou 

kardiaci nebo děti, kterým není pohyb venku při zhoršené biozátěži doporučen.  

Soukromí  

Venkovní cvičební prostor nebývá zpravidla ohraničen pevnou neprůhlednou bariérou. 

Cvičícímu člověku nemusí být příjemná pozornost okolí např. kolemjdoucích necvičících lidí. 

Může pociťovat jistou míru studu, nedůvěru v provedení cviku a počtu opakování, nebo jim 

chybí sebedůvěra v obecném slova smyslu, např. fyzické dispozice. 

Může se i stát, že cvičenec pocítí nesympatie k jinému člověku, který přišel za stejným 

účelem. Je tedy pravděpodobné, že tito lidé vyhledávají pohyb raději v uzavřených, 

soukromých prostorách fitness center a tělocvičen.  

Obsazenost 

Nebývá to pravidlem, ale může se stát, že venkovní posilovna je v určitou dobu kapacitně 

naplněna. Vzhledem k chybějícímu řádu (smlouvě o dodržování pravidel na cvičišti) nelze 

nikoho usměrňovat. Funguje zde pouze domluva, na kterou nemusí každý přistoupit. 

Absence první pomoci 

Zatím žádná venkovní posilovna nedisponuje základním zdravotnickým vybavením např. 

obvazový materiál, dezinfekce, se kterým by mohl být cvičenec v případě úrazu ošetřen. Není 

zde žádná odborná pomoc, proto je cvičící odkázán pouze na sebe popř. na lidi, kteří se 

v blízkosti posilovny nacházejí. 

Odborný dohled 

Vzhledem k finanční nenáročnosti venkovní posilovny je třeba počítat s absencí odborného 

dohledu. Pokud cvičenec nedisponuje dostatečnými zkušenostmi a znalostmi, může provádět 

cvičení nesprávně, dokonce si tak může i ublížit a nikdo ho na tuto skutečnost neupozorní. 

Tuto nevýhodu by bylo možno částečně odstranit vhodnými doplňkovými tabulkami 

s návodem na správné provedení a sestavení cviků. 
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2.4. Materiály a použité vybavení v areálu Rokytka   

V následující kapitole bude rozepsáno, jaké druhy dřeva mohou být použity k výrobě zařízení 

pro venkovní cvičení a jejich vlastnosti. Posilovací vybavení a konstrukce pro cvičení je 

v areálu Rokytka vyrobeno výhradně z akátového dřeva a oceli. 

2.4.1. Dřevo 

Dřevo je jednou z nejcennějších surovin, které nám příroda poskytuje. Odedávna se ve 

stavebnictví používalo a dosud se používá jako hodnotné stavivo, a to pro velkou pevnost, 

malou hmotnost, snadnou zpracovatelnost, malou tepelnou vodivost, krásný vzhled a jiné 

dobré vlastnostmi. (CHOTĚBORSKÝ, 2006) 

Druhy dřevin  

Ve stavitelství se používá nejčastěji měkké smrkové dřevo. Kromě toho ještě používáme také 

dřevo jedlové, borové, modřínové i tvrdá dřeva buková a dubová. 

Akát  

Od úzké hnědobílé běli jde ke dřeni žlutozeleněhnědavá barva, s rozdílnou, mnohdy 

zajímavou kresbou. Letokruhy jsou dobře viditelné. Dřevo je těžké, velmi tvrdé, značně 

pružné a houževnaté. Dobře odolává vodě i počasí. Poměrně dost „pracuje", trhá se a bortí. 

Při rychlém sušení praská. Ideálně se hodí na silně namáhané násady, topůrka a rukojeti. 

Smrk  

Dřevo smrku je světložluté, bez zřetelného jádra, měkké, lehké, mírně pryskyřičnaté, pružné 

a pevné. Je slabě lesklé a mírně voní. Dobře se řeže, seká, štípe a hobluje, a to proto, že obě 

vrstvy letokruhů jsou skoro stejně tvrdé. Dobře se klíží, vysouší, moří i natírá. Dřevo zraje ve 

stáří 80 až 150 let. Vzrůst smrku je rovný a dosahuje výšky 40 m i více. Je vhodné na 

konstrukce i pro práce truhlářské, pokud jsou chráněny před deštěm.  

Modřín  

Jakostí se podobá borovici, vzrůstem pak smrku. Je těžší než borovice. Dřevo je pevné, 

houževnaté, trvanlivé, poměrně tvrdé a přitom dobře štípatelné. Vlivům povětrnosti vzdoruje 

modřín lépe než borovice, špatně se impregnuje a je odolný vůči kyselinám. Používá se na 

schody, venkovní práce a obklady stěn. (www.mezistromy.cz) 
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Vlastnosti dřeva  

Dřevo je silně anizotropní materiál. Jeho pevnost ve směru vláken může být 25 až 50 krát 

větší než pevnost v radiálním směru. Vlákno z mikrofibril a ligninu má pevnost v tahu 

v podélném směru asi 690 MPa. Čisté dřevo bez vad (suků aj.) má ve směru podél vláken 

pevnost v tahu asi 70 až 140 MPa. Konstrukční řezivo, které obsahuje mnoho nedokonalostí, 

může mít pevnost v tahu menší než 35 MPa. Pevnost dřeva v tlaku, nebo ve střihu je menší 

než pevnost v tahu. Při tlakovém zatížení dochází k borcení vláken, při zatěžování střihem 

křehký lignin nemůže účelně bránit vláknům v jejich skluzovém pohybu.  

(CHOTĚBORSKÝ, 2006) 

 

2.5. Rostoucí zájem o venkovní a přírodní posilování  

Vzhledem k nárůstu počtu venkovních hřišť a posiloven, lze předpokládat, že zájem lidí 

o cvičení venku se zvyšuje, viz. obr. 1 

 

Obr. 1 Počet fitness posiloven, stezek, hřišť v Praze 

 

Zdroj: www.outfanatic.cz 
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3. Metodika 

V kapitole Metodika bude uvedeno, jak bude postupováno při výzkumu a seznámení se 

současným stavem areálu Rokytka. 

3.1. Současný stav 

V následující kapitole je uvedeno seznámení se sportovním areálem Rokytka, plánovanou 

výstavbou, dopravním spojením a seznámení s kolektivními tréninky organizované 

občanským sdružením Devítka v pohybu. 

 

3.1.1. Areál Rokytka 

Areál Rokytka se nachází na adrese Pod Spalovnou, Praha 9 – Vysočany. Jedná se 

o vybavenou venkovní fitness stezku zasazenou do povodí malé řeky Rokytky.  

Areál Rokytka je unikátní akátové fitness hřiště pod širým nebem, které nabízí široké 

možnosti jak protáhnout a posílit celé tělo, jak přijít na jiné myšlenky, uvolnit stres, napětí 

a potkat nové přátele. Disponuje dřevěnými cvičebními prvky, které nabízejí možnost 

posilování a protahování s vlastní vahou i originálními doplňky, například na žebřinách, 

hrazdách a bradlech. Cvičební prvky, vyrobené nejčastěji ze dřeva, pneumatik či kamenů, 

jsou umístěné v asi kilometrovém úseku podél řeky Rokytky.  

Na první pohled působí originálně a cvičení na nich zábavně. Kromě nich na hlavní louce 

naleznete také například koše pro discgolf. Louka přímo vybízí ke hromadným tréninkům (ať 

už na strojích nebo bez nich), jejichž příklady byly předvedeny během slavnostního otevření 

26.4. 2014. Kromě klasického kruhového tréninku s jednoduchými cviky na každou část těla 

návštěvníci viděli exhibici kalistheniky (posilování pomocí váhy vlastního těla), cviků na 

trampolínkách, jumping boxu (dobré cvičení na balanc a zároveň dostatečně aerobní) nebo 

thajského boxu.( LU, ss & OVP,2014) 

Veřejné sportovní hřiště je v majetku Městské části Prahy 9. Provozní doba je každý den je od 

8:00 do 21:00. 
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Na hřišti je nutno dodržovat sedmero základních pravidel: 

1. Vstup na hřiště a provozování sportovních aktivit je na vlastní nebezpečí. 

2. Dětem do 8 let je povoleno vstupovat na hřiště pouze pokud je zabezpečen trvalý dohled 

odpovědné dospělé osoby. 

3. Na hřiště je zakázán vstup se zvířaty.  

4. Na hřišti je zakázáno jíst,kouřit, konzumovat alkohol nebo omamné látky. 

5. Dodržujte pravidla slušného chování, dbejte na pořádek, čistotu a bezpečnost na hřišti 

a jeho okolí. 

6. Využívejte hřiště pro účel, pro který bylo zřízeno. 

7. Nepoškozujte zařízení a vybavení hřiště  

Údržbu hřiště zajišťuje Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 9 

 (Zdroj: informační tabule v areálu) 

 

Stezka se skládá z 25 stanovišť doplněných informačními tabulkami: 

 

1. VÍCEÚČELOVÝ PRVEK GOLEM 

2. SCHODY  

3. PAHOREK-RAMPA S LANEM  

4. STREČINK 

5. ŠPLH 

6. HRAZDY 

7. SED-LEH 

8. ŽEBŘÍK 

9. KLADINA  

10. LAVICE 

11. ZÁVORA-PŘESKOK 

12. KLIKY 

13. BAREL PŘESÝPACÍ 

14. VÝSKOK 

15. TWISTR  

16. BENČ LAVICE  

17. VÍCEÚČELOVÝ PRVEK ARMY 

18. ZÁDOVÁ ČINKA 

19. LEG LIFTER  

20. KLADKA  

21. STANOVISTĚ PNEU  

22. TRX 

23. RUMPÁL 

24. ZDVIHACÍ KLÁDA  

25. DISCGOLF-KO
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Stanoviště č.25  DISCGOLF  

Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím talířem, odvozeným z klasického 

golfu. Vznikl v 70tých letech v USA a získává stále více příznivců na celém světě. Cílem hry 

je podobně jako v golfu dokončit jamku co nejmenším počtem úderů - tedy hodů. 

Disk se hází z určeného místa na cíl (jamku). Jamku tvoří většinou ocelový koš, v našich 

podmínkách postačí třeba strom, pařez, nebo dřevěný kůl zatlučený do země. Průměrná 

vzdálenost jamky bývá kolem 50-120 metrů a dá se dosáhnout třemi hody. Po prvním výhozu 

hráč hází z místa, kde se disk zastavil a pokračuje, dokud netrefí cíl.  

Hřiště bývá navrženo tak, aby se hráči museli potýkat s přírodními překážkami, jako jsou 

stromy, keře, případně vodní plochy a ukázali svoje schopnosti házet krátké i dlouhé hody. 

Vítězem je ten, kdo dokončí celé hřiště nejmenším počtem hodů. Hřiště je sestavenou 

většinou z 9, 12 nebo 18 jamek. (ČESKÁ ASOCIACE DISCGOLFU, 2016) 

 

Obr. 2 Koš na hru DISC GOLF 

 

Zdroj: www.colourbox.com 
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Na následujícím obrázku, obr. 3, je pro příklad zobrazeno jedno stanoviště určené pro cvičení. 

Jeho součástí je popis, jak je možné ho využít – obr. 4. 

 

Obr. 3 Army - víceúčelový prvek  

 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Obr. 4 Popis stanoviště č.17 

 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 
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V areálu se také nachází boulderová stěna TR Block 7A + 40, která byla vybudována 

v období září – říjen 2015, viz. obr. 5. 

 

Obr. 5 Boulderová stěna TR Block 7A + 40 

 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace  

 

3.1.2. Plánované výstavby v okolí areálu Rokytka  

Výstavba nového rybníka Zahrádky. Na levém břehu Rokytky bývala dříve zahrádkářská 

kolonie. V současné době zde po zahrádkářích zbývají už jen betonové základy a celá lokalita 

je velmi zarostlá a zanedbaná. Nový pražský rybník, jehož hladina potěší návštěvníky ponese 

název Zahrádky. Jeho výstavba naváže na koncept využití tohoto území jako rekreačního 

parku.  

Vodu z Rokytky bude do rybníka přivádět náhon tvořený dvěma částmi. První část, začínající 

u opraveného balvanitého skluzu, bude zatroubená, druhá část však již bude mít charakter 

otevřeného koryta, kterým voda poteče přímo k rybníku. Otevřený úsek náhonu překlenou 

dva povalové mostky. 

Po dokončení a napuštění zaujme hladina nového rybníka plochu 2800 m
2
 a jeho hloubka 

dosáhne maximálně 1,3 m. Rybník zadrží vodu o celkovém objemu 2500 m
3
.  
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Dno rybníka utěsní jílová vrstva. Spodní výpust rybníka Zahrádky bude tvořit otevřený 

dvojdlužový požerák. Výtok z požeráku je řešen obetonovaným potrubím, která se napojí na 

koryto Rokytky čelem z kamenné rovnaniny. Ta bude urovnaná k terénu a vyklínovaná tak, 

aby potrubí bylo zapuštěno do břehu a nebylo vidět. Výtok potrubí se stane součástí opevnění 

bezpečnostního přelivu tvořeného těžkým kamenným záhozem. Břehy náhonu i rybníka se 

osadí kvetoucí mokřadní vegetací. (Zdroj: informační tabule v areálu) 

                                                                                                                                            

3.1.3. Dopravní dostupnost 

Areál Rokytka se nachází na adrese Pod Spalovnou, Praha 9 – Vysočany, viz. obr. 6 a obr.7. 

Nedaleko areálu se nachází hřiště na rugby, kde trénuje a pořádá zápasy tým RUGBY 

PRAHA. Nejrychlejší a nejpříjemnější cesta vede z tramvajové zastávky U Elektry, která se 

nachází 500m od areálu a trvá přibližně 6 minut. Další možnost trasy je z tramvajové zastávky 

Podkovářská, která je vzdálena v podobné vzdálenosti i časové dostupnosti. V blízkosti se 

nachází i zastávka metra B Kolbenova. Z této stanice trvá cesta pěší chůzí cca 25 minut a je 

dlouhá cca 2,4 km. Tato cesta vede oklikou kolem areálu Rokytky a návštěvníka dovede 

k hlavnímu vchodu. 

Obr. 6 Poloha areálu Rokytka 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

http://www.mapy.cz/
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Obr. 7 Mapa areálu Rokytka  

 

Zdroj: www.all4fit.cz 

 

K dopravě do areálu lze využít také cyklotrasu A26 Rokytka. Cyklotrasa A26 Rokytka je 

páteřní trasa vedoucí od Vltavy z Libně od trasy A2 podél potoka Rokytky až na sídliště 

Černý Most. V současnosti je ukončena u stanice metra Rajská zahrada, v budoucnu se 

plánuje prodloužení přes Černý Most do Horních Počernic.  Trasa je dlouhá 9 km a vede po 

stezkách a cestách, v oblasti Hloubětína a Kyjí po málo frekventovaných místních silnicích.  
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Obr. 8 Cyklotrasa A26 Rokytka 

 

Zdroj: www.prahanakole.cz 

 

3.1.4. Možnosti organizované sportovní aktivity 

Organizované tréninky zde provádí občanské sdružení Devítka v pohybu, které usiluje 

o správný směr životního stylu obyvatel Prahy 9. Jako vytyčené cíle si sdružení zadalo přivést 

lidi k aktivnímu trávení volného času při sportu, chce vytvářet podmínky proto, aby se lidé 

potkávali a vytvářeli komunitu a nacházeli nové přátele a zlepšovali svoji fyzickou zdatnost. 

Sdružení Devítka v pohybu, aneb fitness pod otevřeným nebem - díky mimořádné podpoře 

Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Prahy 9, získalo zázemí pro jedinečný 

projekt veřejných venkovních tréninků v parcích této městské části. Tréninky jsou rozděleny 

dle výkonnosti na úplné začátečníky a pokročilé. Připravené jsou speciální programy pro 

maminky s dětmi a seniory. 
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Výhodou této organizace je dohled zkušených trenéru, kteří poradí jak správně cvičit v areálu 

fitness stezky Rokytka. Tyto služby poskytuje sdružení zcela zdarma. Týdenní rozpis je 

uveden na internetu a na informační tabuli v areálu, viz. obr. 9 

Obr. 9 Rozpis tréninku 

 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace  

  

3.1.4.1. Poskytované tréninky  sdružením Devítka v pohybu  

 

Funkční trénink 

BASIC- funkční trénink BASIC je cvičení hlavně s váhou vlastního těla a je určené pro 

začátečníky a mírně pokročilé. Neznamená to, že se na něm pokročilejší cvičenec nezapotí, 

ale klade se důraz na správnou techniku, které je věnováno dost času, abyste si zafixovali 

správné bezpečnostní pohybové návyky. Naučíte se základní cviky pro samostatné cvičení. 
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ADVANCE- funkční trénink ADVANCED, na rozdíl od BASIC tréninku už zapojuje 

pomůcky jako jsou činky, nebo pneumatiky. Hodina je přístupná pouze pokročilým, kteří bez 

problému zvládají techniku dřepu, kliku a vzporu. Trenér má právo určit kdo se hodiny pro 

pokročilé může zúčastnit. Hodina je intenzivní a přepokládá dostatečnou fyzickou kondici. 

Jestli máte zájem o pokročilou hodinu, vyzkoušejte si udělat 30 ,,angličáků“, pokud to je pro 

Vás nepředstavitelné, vyberte si hodinu BASIC. 

Trénink maminek s dětmi 

Trénink je určen pro maminky s kočárkem i pro děti, které již nejsou v kočárku. Trénink bude 

protkán posilovacími cviky, které jsou založené na různých stylech cvičení.  

Trénink kalistheniky 

Calisthenics workout, neboli cvičení s vlastní váhou. Svaly a sílu může mít každý, přesto je 

spousta lidí neumí správně ovládat a používat. A od toho je tu právě kalisthenika, která vás 

naučí ovládat svalstvo a společně s tím i vaše tělo. 

Kalisthenika je komplexní cvičení na rozvoj pohyblivosti těla, jeho lepší kontrolu a celkové 

zvýšení síly. Protože se ale pohyb iniciuje hlavně v mozku, nedochází při těchto trénincích 

pouze k fyzické transformaci svalů, ale zároveň i mozku. Ten se totiž potřebuje doslova 

„naučit“ své součásti ovládat. 

V základu se jedná o nejpřirozenější a nejběžnější cviky, jako jsou dřepy, kliky, shyby na 

hrazdě a dipy na bradlech, jež pomáhají posílit hluboké a stabilizační svaly. Díky tomu vás 

běžné každodenní úkony tolik nevyčerpají. Tento druh cvičení je určen pro ty z vás, kteří již 

dokáží základní cviky z kalistheniky provádět alespoň na minimální počet opakování. 

Například při běžném shybu se zapojuje svalový komplex, tedy ne pouze ruce, ale zároveň 

s nimi i záda, ramena, prsa a křídla. Mimo to se navíc naučíte používat i střed těla – přímé 

a šikmé břišní svaly, boky a spodní část zad. 

Jóga a pilates 

Jóga a pilates = kombinace pohybů a cviků, které účinně ovlivňují zdraví, aktivizují tělo 

a celkově ho uvolní. Obě metody cvičíme současně, vzájemně se  doplňují a  působí na  

flexibilitu a na celkové zpevnění těla, zlepší držení těla a jeho sílu. Při cvičení si zlepšíte 

zdraví, předcházíte nemocem či zmírníte příznaky nemocí a usnadníte léčbu.  
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V Pilatesově metodě i v józe pracuje vždy celý sval, což znamená, že se celý pohyb provádí 

v plném rozsahu. Vytváří se tak štíhlé, dlouhé svaly a vaše tělo se krásně tvaruje. 

Pilates: zpevní střed těla, a svaly kolem páteře. Jógové pozice s pravidelným dýcháním mají 

vliv na nervovou soustavu, zlidnění mysli a izometrické posilování ve výdržích pomůžou 

k odstranění svalových dysbalancí a rozvíjí rovnováhu, jógové pozice uvolní nahromaděné 

napětí v relaxačních pozicích.  Kombinací obou metod se zvýší účinek cvičení na svaly, které 

se při cvičení jedné techniky nepoužívají. Obě metody zlepší tedy vaši rovnováhu, koordinaci, 

flexibilitu i sílu. Vaše držení těla bude  pak ,,vznosné“. 

Trénink přírodního běhu 

Běh je přirozený pohyb, ale díky dnešnímu životnímu stylu leckdy právě onu přirozenost 

ztrácíme. Lekce přírodního běhu je kombinací funkčního tréninku na přirozených nebo 

vytvořených překážkách a běhu. Střídání intervalů cvičení na stanovišti a běhání se skvěle 

doplňuje a tvoří tak zábavný a efektivní celek. Na lekci využíváme nejen vlastní váhu těla, ale 

i expandery, člunkové běhy, atletickou abecedu pro zlepšení techniky, přeskoky, výskoky, 

lezení, šplhání.. Pokud fandíte technice tzv. barefootů, neboli "bosému běhu" se speciální 

obuví, nebojte se tyto boty na lekce nazout.(DEVÍTKA V POHYBU, 2016) 

3.2. Metodika práce 

Jako metodu sběru dat jsem zvolil formu dotazníku. Dotazník je vlastně způsob psaného 

řízeného rozhovoru. Na dotazy, které jsou na rozdíl od rozhovoru psané, se vyžadují písemné 

odpovědi. Dotazník je určen výzkumnými otázkami projektu a slouží ke sběru dat. Proto 

zaujímá pozici mezi výzkumnými otázkami a strategií a procesem sběru dat. (PUNCH, 2008) 

Dotazník je méně časově náročný než rozhovor. Při sestavování dotazníků je třeba promyslet 

a přesně určit hlavní cíl dotazníkového průzkumu, logicky a stylisticky správně připravit 

konkrétní otázky a před definitivní aplikací dotazníku provést pilotáž na menším počtu 

zkoumaných osob, která nám pomůže provést poslední úpravy dotazníku. Dotazník by měl 

být anonymní. Tím lze zvýšit upřímnost odpovědí. 

Dotazník bývá řazen do tzv. metod subjektivních. Subjektivnost dotazníku je dána tím, že 

vyšetřovaný zde může různým způsobem ovlivňovat své výpovědi.  

Může se snažit jevit společensky lepší nebo naopak horší, mohou se zde velmi nápadně 

ukazovat takové tendence, jako je simulace, disimulace, případně argavace apod. 
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Psychologie si zde pomáhá konstruováním lži skóre, tj. řady otázek, týkajících se některých 

situací denního života, ve kterých je pravděpodobné, že vyšetřovaný se v nich chová určitým 

společensky méně vhodným způsobem. Každý průměrný člověk musí např. odpovědět kladně 

na otázku: "Zalhal jste již někdy v životě?" Podle odpovědí na tyto "lži otázky" lze usuzovat 

na spolehlivost či nespolehlivost vyplňování celého dotazníku. 

Má-li být dotazníkem získaná výpověď směrodatná, je třeba dávat dotazník v písemné formě 

pouze dospělým osobám s přiměřenou inteligencí (u oligofrenních jedinců nastávají někdy 

v používání dotazníku komplikace) a dětem nad deset let, a mimo to musíme zkoumané osoby 

předem kladně motivovat k odpovědnému vyplňování dotazníku. Výsledky získané 

dotazníkem můžeme zpracovávat kvantitativně, statistickými metodami, ale důležité je také 

kvalitativní hodnocení výsledků. 

Dotazník, podobně jako jiné vyšetřovací metody, je nutno kombinovat s ostatními metodami, 

aby naše závěry podaly co nejexaktnější globální obraz osobnosti. 

Metody dotazníku jsou použity ke zjišťování předběžných údajů o rodině, postojích 

k jednotlivým členům rodiny, ke škole, ke zjišťování zkušeností, úspěchů i neúspěchů, 

sebehodnocení, konfliktů, perspektiv, hodnotového systému, zájmů, profesní orientace atd. 

a k ověření některých údajů (např. o úrazech, nemocích, prodělaném léčení, pobytu 

v ústavním prostředí apod.). Vedle vlastních životopisných údajů vyšetřovaného 

a informacích o jeho nejbližším sociálním okolí je možno získávat také orientaci o jeho 

didaktické úrovni, o slohu, pravopisu i o smyslu pro formu, pořádek, pečlivost. 

Některá data uvedená v dotazníku je nutno si ověřit, nebo doplňovat rozhovorem. 

(KOUHOUTEK, 2016) 

Při sestavování dotazníku je nutno dbát na to, aby byl srozumitelný a neobsahoval sugestivní 

otázky. Před definitivní formulací otázek je vhodné předběžné ověření dotazníku na menším 

počtu osob (asi 30). 

Při rozesílání dotazníku při hromadném průzkumu počítáme s tím, že se nám všechny 

dotazníky nevrátí, a proto je rozesíláme ve dvojnásobném počtu, než je nutno k vlastnímu 

zkoumání. 

Dotazník umožňuje zkoumat i velký počet osob současně, takže v krátké době je možno získat 

velké množství výpovědí. Odpovědi však bývají často subjektivně zkreslené (i nevědomě). 
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Zkoumané osoby mohou při vyplňování dotazníku více zvažovat své odpovědi, nejsou pod 

tlakem nutnosti okamžité odpovědi jako je tomu při aplikaci metody rozhovoru. 

Jak při rozhovoru, tak i dotazníkem se zjišťují, jak fakta tvrdá (např. nacionálie, pohlaví, věk, 

povolání), tak fakta měkká (např. názory, zkušenosti, zájmy, postoje, hodnotový systém, 

prožitky, představy, přání, potřeby). 

Výsledky metody dotazníku jsou často značně zkresleny velkou vnitřní korekcí, autocenzúrou 

některých zkoumaných osob, které usilují odpovídat ve shodě s tzv. sociální žádoucností, tedy 

adaptivně, nikoliv expresivně. (KOUHOUTEK, 2016) 

 

3.2.1.  Realizace dotazování v praxi 

Výzkum částečně probíhal internetovou formou dotazování a částečně přímo v areálu fitness 

stezky Rokytky.  Internetového výzkumu se účastnilo 114 lidí. Při místním šetření se podařilo 

dotázat padesáti dvou respondentů.   

3.2.2.  Dotazování v areálu Rokytka 

Dotazování v areálu probíhalo  v odpolednících hodinách a to druhý týden v červnu. Počet 

cvičících výrazně klesl při nepřízni počasí. Při snaze získání informací v ranních hodinách se 

nepodařilo žádného dotazovaného respondenta vyzpovídat. V této době je stezka využívána 

spíše k ranním procházkám. 

Dotazník se skládal ze čtrnácti otázek. Třináct otázek bylo uzavřených a jedna byla otevřená, 

kde byla položena otázka, zda by se dal areál vylepšit. Obsahem třinácti otázek byl věk, 

pohlaví, ochota cestovat, cvičební čas atd. 

 

  



 

22 
 

4. Výsledky a diskuze 

V kapitole výsledky a diskuze bude uveden průběh a způsob dotazování. Dotazovaní 

probíhalo formou osobního dotazování a internetového dotazníku, který se šířil pomoci 

emailu, sociální sítě a jiných komunikačních kanálů. Součástí výsledků jsou koláčové grafy, 

které slouží pro lepší představu o odpovědích dotázaných.  

4.1. Dotazování v areálu Rokytka 

Terénní šetření  probíhalo  v odpolednících hodinách, a to druhý týden v červnu. Větší počet 

dotazníků byl získán začátkem týdne a o víkendu. Lze to vysvětlit lepším počasím začátkem 

týdne a větší návštěvností o víkendu, kdy mají lidé více času na svou sportovní aktivitu. 

Terénním šetřením bylo získáno 52 dotazníků. Dotazník vyplnilo 36 mužů a 16 žen. Z toho 

vyplývá, že pravděpodobně je větší zájem o venkovní sportovní aktivitu v areálu ze strany 

mužů. Průměrný věk mužů se pohyboval do 30 let a u žen do 25 let. Na otázku jak dlouhý čas 

věnují respondenti sportovní aktivitě odpověděli dotázaní okolo 60 minut. Všichni 

respondenti uvedli své bydliště v Praze, většina v Praze 9. Do sportovního areálu se zpravidla 

dopravují MHD a to do 30 minut. Pouze malý počet respondentů využívá k dopravě jízdní 

kolo i přes to, že do areálu Rokytka vede cyklotrasa A26. Areál Rokytka se dotázaným 

respondentům líbí a uvítali jeho vybudování.  Organizované tréninky navštívilo 7 respondentů 

z 52 dotázaných. Většina respondentů uvedla jako vylepšení sportovního areálu umístění 

fontánky s pitnou vodou. Několik mužů také uvedlo nedostačující vybavení absenci vyšší 

zátěže u některých stanovišť. 

4.2. Internetové dotazování 

Dotazník byl zveřejněn na internetovém portálu www.survio.cz a následně byl šířen pomocí 

sociálních sítí, emailu, a ostatních komunikačních kanálů. Na dotazník odpovědělo celkem 

114 respondentů různých věkových kategorií. 

V úvodní otázce bylo zjištěno pohlaví respondenta. Průzkumu se zúčastnilo 114 lidí, z toho 

66 mužů a 48 žen.  

 

http://www.survio.cz/
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Graf 1 Pohlaví zúčastněných respondentů [v %] 

 

 

V druhé otázce byl dotazován věk respondentů. V kategorii 15-19 let zodpovědělo dotazník 

pouhých 9 dotázaných respondentů. Naopak největší část, která tvořila 75 dotázaných, byla ve 

věku 19-26 let, což lze vysvětlit blízkým vztahem k informačním technologiím a ochotou 

dotazník vyplnit. Kategorie 27-35 let byla zastoupena 26 respondenty a kategorie 36-45 

pouhými 4 dotázanými. Dotazování se bohužel nezúčastnil nikdo nad 46 let.  

Věkové kategorie byly zvoleny pravděpodobně podle aktuálního vzdělání a sociální situace. 

 

Graf 2 Věkové kategorie [v %] 
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Třetí otázka se zaměřila, jak často respondenti cvičí. První z frekvencí 4x a více týdně si 

vybralo nejvíce dotázaných respondentů a to 51. Ve frekvenci 2-3x týdně cvičí dle dotázání 

44 respondentů. Sportovní aktivitě 1x týdně se věnuje 18 dotázaných. Nikdo z dotázaných 

nevyplnil možnost cvičení 2x do měsíce. Z celkového počtu 114 dotázaných nesportuje pouze 

jeden respondent. 

 

Graf 3 Frekvence sportovní činnosti [v %] 

 

 

Na předchozí otázku navázala další otázka týkající se doby cvičení. V otázce respondenti 

vyplnili, jak dlouho se věnují sportovní aktivitě. Nejmenší počet tvořený z 11 dotázaných 

vyplnil cvičení o délce 15 minut a méně. V kategorii 30 minut sportovní aktivity vyplnilo 15 

dotázaných. Největší počet respondentů 57 získala kategorie 45-60 minut a delší sportovní 

aktivitu 90 a více minut si zvolilo 31 dotázaných. 
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Graf 4 Délka sportovní aktivity [v %] 

 

 

V páté otázce měli zvolit dotázaní respondenti, kde sportuji nejčastěji. Zda ve venkovním 

prostředí, posilovnách a tělocvičnách, nebo doma. Nejvíc respondentů - 51 upřednostní pro 

svou sportovní činnost ve venkovním prostředí. Posilovnu a tělocvičnu si vybralo 49 

dotázaných. Nejmenší část respondentů-8 tvořili ti, kteří se věnují sportovní aktivitě doma. 

 

Graf 5 Místo sportovní aktivity [v %] 
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Otázka číslo šest měla za cíl zjistit, v jaké lokalitě respondenti bydlí. Lokality byly zvoleny 

s ohledem na vzdálenost od areálu Rokytka. Průzkum byl zaměřen na části Prahy a blízké 

okolí. Tato otázka nabízela i možnost odpovědi - bydlím v jiné přilehlé části Prahy. Tuto 

variantu, ale nikdo z dotázaných nezaškrtl. Největší počet respondentů 59 bydlí v Praze 7, 

Praze 8 a  Praze 9.  Na Praze 3, Praze 10, Praze 11 a Praze 15 bydlí 6 dotázaných. V centru 

města Prahy 1, Prahy 2 a Prahy 4 bydlí 8 respondentů a na Praze 5, Praze 6, Praze 12 a Praze 

13 bydlí 18 dotázaných. Druhý největší počet odpovědí 23, tvoří respondenti, kteří nebydlí 

v Praze. 

 

Graf 6 Bydliště dotázaných respondentů [v %] 

 

 

V sedmé otázce měli respondenti odpovědět, zda jsou spokojeni s úrovní venkovních hřišť ve 

své části Prahy. Odpovídali pouze ti, kteří bydlí v Praze. Otázka měla celkem tři  hodnotící 

škály, a to: výborný, dostatečný, nedostatečný.  V otázce bylo, ale také možné odpovědět, že 

o žádných hřištích v mém okolí nevím. Největší počet dotázaných 62 zaškrtl odpověď 

,,dostatečný“. Menší počet dotázaných 19 hodnotil hřiště ,,výborně“ a ještě o trochu méně 

respondentů 15 označil hřiště jako ,,nedostatečné“. Odpověď ,,nevím o nich“ zvolilo 18 

dotázaných.  
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Graf 7 Hodnocené úrovně hřisť [v %] 

 

 

V osmé otázce bylo zjištěno, zda a jak dlouho jsou ochotni respondenti cestovat za svou 

sportovní aktivitou. Největší počet dotázaných 69 zaškrtl možnost dojíždění do 30 minut. Do 

60 minut je ochotno za cvičením cestovat 28 respondentů a pouze 6 dotázaných je ochotno 

cestovat déle. Skupinu neochotnou cestovat za cvičením tvořilo 11 respondentů. 

 

Graf 8 Ochota dojíždění za sportovní aktivitou [v %] 
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Devátou otázkou bylo zjištěno jak, nebo čím se respondenti dopravují za svou sportovní 

aktivitou. Největší počet dotázaných 49 využívá MHD dopravu. Motorovým prostředkem se 

dopravuje 28 respondentů. Tyto odpovědi lze vysvětlit výsledky předešlé otázky, kde značná 

část dotázaných je ochotna cestovat za sportovní aktivitou i delší čas.  

Možnost odpovědi pěší chůzí si zvolilo 26 respondentů a cyklistické kolo pak 11 dotázaných. 

Kategorii s odpovědí ,,jinou dopravou“ si nezvolil žádný respondent.  

Graf 9 Způsob dopravy za sportovní aktivitou [v %] 
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pro pokročilejší sportovce. Největší skupinu 45 tvořili respondenti, kteří si vybrali možnost 

přidané hodnoty fontány s pitnou vodou. Stejný počet odpovědí - 27 měla kategorie  

zastřešení prostoru při nepříznivém počasí a možnost organizovaného tréninku. Vybavení pro 
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Graf 10 Analýza přidané hodnoty [v %] 

 

 

V jedenácté otázce měli dotázaní odpovědět, zda již navštívili sportovní Areál Rokytka. 

Bohužel největší počet dotázaných zaškrtl odpověď s možností NE, nevím o něm. Areál pak 

navštívilo 31 dotázaných. O areálu slyšelo, ale osobně ho nenavštívilo 22 dotázaných. 

 

Graf 11 Návštěvnost  areálu Rokytka [v %] 
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Dvanáctá otázka byla pouze pro ty respondenty, kteří už navštívili sportovní areál Rokytka. 

Dle předchozí otázky bylo zjištěno, že sportovní areál Rokytka navštívilo 31 dotázaných. 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda dotázaní využívají možnost organizovaného tréninku 

v areálu. Tuto možnost využilo pouze 7 respondentů. Zbylých 24 tuto možnost nevyužilo. 

Graf 12 Využití organizovaného tréninku v areálu Rokytka [v %] 

 

Poslední otázka v dotazníku byla také pouze pro respondenty, kteří již navštívili sportovní 

areál Rokytka. Tato otázka se ptala, zda navštíveným respondentům dostačovalo vybavení ve 

sportovním areálu. Vybavení v areálu dostačovalo pro 19 dotázaných. Odpověď 

s nedostačujícím vybavením označilo 11 dotázaných.  

Graf 13 Hodnocení vybavení v areálu Rokytka [v %] 
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4.3. Diskuze  

Práce je zaměřena na seznámení s areálem Rokytka a jeho propagací. Z výsledků vyplývá, že 

nejvíce respondentů bylo z Prahy 7, 8 a 9, kteří to mají k areálu nejblíže. Přesto největší 

četnost má odpověď, že o areálu neví, viz. graf č.14. Na grafu č.3 vidíme, že na dotazník 

odpovídali, kromě jednoho, jen lidé, co sportují. Dle Slepičkové (2005) se potvrdil zájem 

o sport díky naplnění lidské touhy po pohybové aktivitě. 

Průzkum v bakalářké práci - Přírodní tělocvičny v Praze 6 a jejich využívání od Lenky 

Hejhalové v roce 2011 ukázal, že sportovní areál Ladronka navštěvují hlavně lidé z Prahy 6. 

Tak jako v této práci, tak i v té mé se potvrdilo, že areál navštěvují pouze lidé z blízkého 

okolí. 

 Bylo by dobré se pokusit v těchto lokalitách o propagaci. Například informačním článkem v 

novinách typu „Osmička“, který chodí zdarma obyvatelům. Umístění areálu Rokytka na weby 

městských částí. Popř. informaci u facebookových skupin uvedených částí Prahy, které jsou 

vytvořeny a mívají i tisíce členů. 

Graf 14 Návštěvnost areálu Rokytka podle lokalit  
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Předmětem dalšího zkoumání bylo zjistit preferované prostředí vykonávání sportovní aktivity 

respondentů u obou pohlaví. Do porovnání byly vybrány všechny dotazníky žen, což je 48. 

Aby bylo možné výsledy zhodnotit bylo vybráno 48 náhodných dotazníků od mužů.  

Dle průzkumu lze říci, že obě pohlaví mají poměrně  stejné preference na prostředí ve kterém 

sportují. Lze pozorovat mírnější převahu žen ve venkovním prostředí. Naopak v prostorách 

posiloven a tělocvičen raději upřednostňují svou sportovní aktivitu muži. Tento výsledek 

odpovídá obecně pozorovanému. (viz. graf č.15) 

 

Graf 15 Preference respondentů na prostředí 
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Dalším bodem průzkumu bakalářské práce bylo zjistit způsob dopravy za sportovní aktivitou. 

Z přiloženého grafu č.16 lze vyčíst způsob dopravy v závislosti na pohlaví. Největší počet žen 

využívá městskou hromadnou dopravu. Jen málo se dopravuje na kole, tato kategorie byla 

zastoupena i u mužů nejmenším počtem. Lze to možná přikládat obavě před možnou krádeží 

kola během cvičení.  

U většiny prostorů pro cvičení, jak venkovních tak vnitřních, není zajištěno dostatečné 

množství míst, kam kolo během cvičení umístit.  U mužů není preference ve zbylých 

kategoriích dopravy tolik zřetelná. Mírně převažuje u mužů chůze a doprava motorovým 

vozidlem.  

 

Graf 16 Způsob dopravy za sportovní činností 
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5. Závěr 

Na vytvořený dotazník odpovědělo 114 respondentů v internetovém dotazování 

a 52 respondentů pří místním šetření ve sportovním areálu Rokytka. Výsledky dotazníku 

z místního šetření byly použity jen pro získání představy, kteří lidé areál navštěvují. Místní 

šetření proběhlo za účelem zjištění návštěvnosti a získání informací, zda jsou s areálem 

spokojení, nebo popř. čím by areál vylepšili. 

Snahou internetového dotazníku bylo zjistit povědomí lidí o sportovním areálu Rokytka. 

Nejvíce respondentů bylo z oblasti, která je k areálu nejblíže a přesto o něm neví. Jedná se 

o Prahu 7, Prahu 8 a Prahu 9. Proto by bylo dobré se pokusit o propagaci a poté o porovnání 

výsledků. Areál Rokytka je schopen uspokojit daleko větší množství cvičenců, než který ho 

nyní navštěvuje. Pro porovnatelnost výsledků je nutné opakovat dotazování ve stejném 

období, např. za rok či dva. Jistě by mělo smysl propagovat areál Rokytka i v základních 

a středních školách. Dle statistik vyplývá, že nesportující rodiče vychovávají většinou 

nesportující děti, které jsou více ohroženi civilizačními chorobami a obezitou. 

Propagace pohybu, zejména pohybu ve venkovním prostředí má smysl. Pobyt ve venkovním 

prostředí má kladný vliv na psychiku a zdraví člověka. Vzhledem k finanční náročnosti na 

léčbu chorob, které vznikají i v důsledku absence výše uvedeného, by bylo dobré nabádat 

a přesvědčit lidi k pohybu ve venkovním prostředí. Bylo by dobré investovat do budování 

a propagace sportovních areálů za účelem zvýšení jejich návštěvnosti, a zvýšit tím zájem 

o pohyb ve venkovním prostředí. To vše nejen proto, že nárůst obezity jde ruku v ruce 

k nechuti ke sportu a pohybu vůbec, ale i proto, že pohyb ve venkovním prostředí přispívá 

lidem ke zlepšení duševního zdraví, pocitu radosti a štěstí. 

Budování venkovních sportovních areálů by mělo být podporováno městem a lze na něj získat 

část financí také z dotačních programů.  

Bakalářská práce seznamuje čtenáře se současným stavem areálu Rokytka. Na práci by bylo 

možné navázat diplomovou prácí ve které by se navrhla vhodná propagace pro tento areál 

a dále by se zjišťoval případný nárůst návštěvnosti. 

Areál by si zasloužil větší pozornost kvůli své jedinečnosti zasazení do krajiny. Člověk má 

pocit, že není v Praze, natož že je v průmyslové části prahy 9, která je vidět jen z některých 

stanovišť. Jedna se o krásný, čistý a upraveny areál. 
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8. Přílohy 

 

 

Příloha č.1 

Dotazník 

Cvičení a posilování ve venkovním prostředí, sportovní areál Rokytka 

 

1) Zvolte svou věkovou kategorii  

 15-19 let 19-26 let 26-35 let 35-45 let 46 let a více 

2)  Pohlaví  

Muž  Žena  

3) Jak často se věnujete sportu ? 

4x a více týdně 1-3x týdně 1x týdně 2x do měsíce a méně    Nesportuji 

4) Jak dlouhý čas věnujete cvičení ? 

Méně jak 15 minut 30 minut 45-60 minut 90 minut a více 

5) Upřednostňujete sport ve venkovním prostředí, nebo v uzavřených 

prostorách? 

 Venkovní prostředí    Posilovny-tělocvičny        Doma 

6) V jaké části Prahy bydlíte? 

 Praha 7, Praha 8, Praha 9 

Praha 3, Praha 10, Praha 11, Praha 14, Praha 15 

Praha 1, Praha 2, Praha 4 

Praha 5, Praha 6, Praha 12, Praha 13 

Jiné přilehlé části Prahy 

Nejsem z Prahy 

7) Jak hodnotíte venkovní hřiště a posilovny ve vaší části Prahy?(Pokud z Prahy 

nejste, nevyplňujte) 

Výborný Dostatečný Nedostatečný    Nevím o nich 

 



 

39 
 

8) Jste ochotni dojíždět za sportovní aktivitou?  

 

Ano do 30 minut Ano do 60 minut Ano déle Ne 

9) Jakou dopravou se dopravujete za sportovní aktivitou? 

Pěšky    Na kole MHD          Motorovým vozidlem     Jiná doprava 

 

10) Jaké přidané hodnoty by jste uvítali na venkovních stezkách a posilovnách ? 

Fontána s pitnou vodou 

Možnost organizovaného tréninku 

Vybavení pro pokročilejší sportovce 

Zastřešení prostoru při nepříznivém počasí 

11) Navštívili jste někdy Areál Rokytka ? 

Ano        Ne, nevím o něm     Ne, vím o něm 

 

Pokud jste u předchozí otázky zvolili odpověď ANO, prosím o vyplnění 

posledních tří otázek. 

 

12) Využíváte organizované tréninky v areálu Rokytka? 

Ano  Ne 

13) Dostačuje Vám vybavení při vašem osobním tréninku? 

Ano Ne 

14) Čím byste areál Rokytka vylepšili? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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Příloha č.2 - Vlastní fotodokumentace stanovišť ve sportovním areálu Rokytka 
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