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Abstrakt 

Název:  Socioekonomický profil parkouristy 

Cíle:     Cílem této práce je charakterizovat socioekonomický profil parkouristy 

v ČR 

Metody:  Pro popis socioekonomického profilu parkouristů byla použita metoda        

dotazování a to formou jak tištěnou, tak i elektronickou. Respondenti 

odpovídali na celkem 23 otázek. Většina (20) otázek byla formou 

uzavřených a 3 byly otevřené.  

Data se dále zpracovávala pomocí četnosti nebo byla vyjádřena 

v procentech. K tomu jsem využil program Microsoft Excel pro 

přehlednější znázornění výsledků prostřednictvím grafů. 

Výsledky:  Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 145 respondentů.  

Jejich charakteristika je následující: zastoupení mužů a žen je v poměru 

12 : 1. Průměrný věk všech dotazovaných traceurů byl 18 let a 4 měsíce. 

S tréninkem v České republice začínají děti v průměru kolem třinácti let, 

tedy v osmé třídě základní školy. Většina (83%) parkouristů jsou 

studenti a pouze 17% z nich pracuje. Pouze 37% respondentů je členem 

skupiny či organizace. Vzhledem k věku je nejčastěji (34%) zvolený 

měsíční hrubý příjem do 3 000 Kč. Nejvíce (33%) traceurů utratí za své 

parkourové vybavení od jednoho tisíce do tří tisíc korun za jeden rok. 

Závěr:  Průměrný věk, kdy se v České republice začíná s parkourem je 13 let. 

Většina traceurů je sportovně založená a jsou studenty. 

Za vybavení, které parkouristi potřebují na jeden rok utratí nejčastěji 

částku v rozmezí od 1 000 Kč do 3 000 Kč. 

Klíčová slova: parkour, freerunning, historie parkouru, scéna v ČR,   

   současné trendy parkouru 

 

 

 

 



Abstract 

Title:   Socio-economic profile of a parkour runner 

Goals:  Goal of this bachelor thesis is to specify socio-economic profile of a 

parkour runner in Czech Republic 

Methods:  Socio-economic profile of parkour runners (traceurs) was created by 

polling using questionnaires (both printed and electronic). Participants 

answered 23 questions. Majority (20) questions were of closed type, 3 

were open questions. 

Collected data were quantified as frequency or stated as percentage. 

Microsoft Excel was used to create charts to present results in easy to 

read visual form. 

Results:  Survey was taken by total of 145 participants. 

The group structure is as follows. Men to women ratio is 12:1. Average 

age of all polled runners was 18 years and 4 months. On average, Czech 

kids begin training around thirteen years of age, being in eight grade of 

elementary school. Vast majority (83%) of parkour runners are students, 

only 17% being employed. Only 37% of participants are members of 

some group or organization. Corresponding with the average age, most 

participants (34%) claimed gross monthly income below 3000 CZK. 

Most (33%) traceurs spend between 1000-3000 CZK on parkour 

equipment annually. 

Summary:  Average age for beginning parkour training in Czech Republic is 13 

years. Majority of traceurs are sport-loving students. They usually spend 

between 1000-3000 CZK on the necessary equipment in a year.    

Keywords:  parkour, freerunning, parkour history, community in the Czech Republic, 

current trends in parkour 
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ÚVOD 

 K parkouru mám velmi blízko, protože se této disciplíně věnuji již více než 10 

let a díky tomu jsem mohl být součástí téměř úplných počátků tohoto velmi 

netradičního způsobu pohybu u nás v České republice.  

 Dlouho jsem nemohl najít přesné téma pro moji bakalářskou práci, ve které bych 

svoje zkušenosti s parkourem uplatnil. Nakonec mi celý námět pomohl vymyslet pan 

Mgr. Tomáš Brtník z katedry Sportů v přírodě a to konkrétně socioekonomický profil 

parkouristy. 

 Jelikož je parkour velmi mladá disciplína a to nejen u nás, ale i ve světě a 

neexistuje příliš mnoho studií na toto téma, tak jsem se rozhodl provést výzkum 

socioekonomického profilu u jedinců, kteří tuto pohybovou aktivitu provozují v České 

republice. 

Touto prací bych chtěl parkour představit širší veřejnosti a seznámit ji s tímto 

netradičním sportem, který u nás praktikuje stále více a více dětí. Dokonce v České 

republice vznikají speciální tréninkové prostory a nejrůznější tréninková centra – 

venkovní i vnitřní.   

V současné době je parkour v ohromném rozkvětu a existují i organizace či 

týmy vytvořeny zkušenými parkouristy, kteří předávají své techniky a pohyby mladším 

jedincům, a tak je vyučují této nové disciplíně. 
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1. PARKOUR A JEHO ODVĚTVÍ 

1.1 Parkour 

Parkour je popisován jako pohybová disciplína nebo umění, ve kterém praktik 

nazývaný jako traceur - osoba, která si udává vlastní cestu a linii, přijímá všechny 

možné způsoby k překonání překážek. Traceur si volí vlastní cestu v přírodním nebo 

městském terénu a drží se cesty, kterou si zvolil. Dále překonává všechny různé 

překážky, které se mohou v cestě vyskytnout a to, co možná nejrychleji a nejefektivněji. 

K tomu všemu se neustále soustředí na své pohyby (Witfeld, Gerling a Pach, 2011). 

Kdybych měl více přiblížit definice slova traceur, tak původ tohoto termínu je 

pouze překladem francouzského slova traceur (stopovat, tvořit stopu). Ovšem Julie 

Angel dále uvádí, že se jednalo o dřívější název prvních skupin parkouristů, Davida 

Bella a Sébastiena Foucana, kteří jsou považování za zakladatele parkouru a 

freerunningu. Později se termín rozšířil téměř mezi všechny lidi trénující parkour 

(Angel, 2016). 

V parkouru nejsou pevně daná žádná pravidla, a proto si každý traceur může 

metody tréninku přizpůsobit podle sebe. Tím vznikají značné rozdíly v přístupu k této 

disciplíně. Od upřednostňování různých pohybových součástí parkouru, osobního 

nasazení v tréninku, zaměření se na techniku a provedení až po různé přístupy 

k parkouru celkově (Gilchrist a Wheaton, 2011, s. 109-131). 

 Parkour má však svůj název již v mnoha jazycích, jako například: Le parkour, 

L’Art du deplacement a spousty dalších. I přesto, že má svůj název je složité definovat 

na co vlastně tento pojem odkazuje. Je to sport? Nebo jen umění? Nebo snad filosofie? 

Někdo tomu říká disciplína nebo také životní styl. Pravdou je, že neexistuje jednotný 

názor na toto téma (Witfeld, Gerling a Pach, 2011). 

Podle Davida Bella (zakladatele parkouru) je parkour především harmonický a 

užitečný způsob, jak se pohybovat v přírodních oblastech nebo ve městech s využitím 

vlastních dovedností. Rychlost, síla, vytrvalost, kontrola těla, sebevědomí a schopnost 

umět se přizpůsobit různým okolnostem jsou podporovány a rozvíjeny právě 

parkourem. Do této disciplíny také patří snaha vytvořit něčí tělo jako užitečný nástroj, 

k čemuž je zapotřebí vůle, úpornost a skromnost, které patří k ctnostem jež Belle 

vyzdvihuje jako žádoucí (Belle, 2009). 
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1.2 Freerunning 

Freerunning je chápán jako odnož pohybové disciplíny zvané parkour. Základní 

pohybové techniky v městských a přírodních prostředí často tvoří freerunningové 

základy. Důraz se však neklade na pohyb vpřed, co nejrychlejším způsobem, nýbrž na 

to mít pod kontrolou svoje tělo a přizpůsobit se prostředí pomocí své vlastní kreativity. 

U freerunningu používáme akrobatické prvky (salta, přemety, apod.), kdežto v parkouru 

se s tím nesetkáme (Witfeld, Gerling a Pach, 2011). 

Za zakladatele tohoto odvětví se považuje Sébastien Foucan, který byl silně 

ovlivněn asijskými ideologiemi. Vytvořil svoji vlastní cestu od jeho parkourových 

kořenů tím, že rozvíjel filosofii, která sjednocuje tělo, ducha a prostředí, ve kterém se 

nacházíme. Nazýval svoji filosofii „následuj svou cestu“ nebo také jednoduše řečeno 

freerunning (Foucan, 2008). 

 

1.3 L’art du déplacement 

Termín l’art du déplacement (umění přemístění) byl zpočátku používán jako 

synonymum pro slovo parkour. Tento název existoval již dříve než modernější názvy 

parkour a freerunning, které popsal anglický autor Dan Edwards jako původní termíny 

pro tuto disciplínu (Edwardes, 2009). 

2. HISTORIE PARKOURU A FREERUNNINGU 

Parkour a freerunning vznikaly ve Francii. Obě hnutí této filosofie byly vyvinuty 

v malé skupině mladých lidí a šířili se do celého světa prostřednictvím internetu a 

různých dalších mediálních prostředcích (Loh-Hagan, 2016). 

Historický vývoj parkouru a freerunningu je mnohostranný a nabízí nám spoustu 

vlivných osobností. Začneme tedy nejprve s historickým vývojem metody „méthode 

naturelle“, která je vnímána jako fyzický a psychický základ pohybového umění 

zvaného parkour (Witfeld, Gerling a Pach, 2011). 
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2.1 Georges Hébert a jeho metoda 

Historický vývoj začal od tréninkové metody méthode naturelle, tedy přírodní 

způsob, který je často považován za filosofické založení parkouru. 

Tato přírodní metoda se také nazývá „hébertisme“ a zrodila se na začátku 20. století u 

francouzského námořního důstojníka Georgese Héberta (Witfeld, Gerling a Pach, 

2011). 

Tento muž byl zastáncem celoživotního fyzického tréninku, protože chtěl, aby 

lidé byli hbití, mrštní a užiteční komunitě. Hébert byl zvláště zaujatý fyzickými a 

psychickými schopnostmi lidí z afrického kontinentu, se kterými se setkal při svých 

cestách. Uvědomil si, že žití v přírodě a soužití s ní udělalo jejich těla tak ohebná, 

pružná a robustní a jejich pohyb se zdál být mrštný a obratný (Langbehn, 2010). 

V roce 1902 byl Hébert na ostrově Martinik, když se tato oblast stala obětí 

sopečné erupce. Hébert bez pomoci kohokoliv jiného koordinoval evakuaci téměř sedmi 

set lidí z nedaleké vesnice. Tato zkušenost na něj udělala velký dojem a posílila jeho 

víru, že fyzická síla a dovednosti musí jít ruku v ruce s odvahou a obětavostí, aby byly 

užitečné pro komunitu (Atkinson, 2009, s. 169-194). 

Po návratu do své rodné Francie učil Georges Hébert na univerzitě v Remši, kde 

vedl svoji tehdejší průkopnickou tělesnou kulturu jako životní styl. Jeho trénink se 

skládal z běhání, skákání, lezení, rovnovážných cvičení, házení, zvedání vah, 

sebeobrany a plavání. Nicméně neučil žáky tyto pohybové dovednosti odděleně, ale 

vyučoval je v přírodním terénu kombinovaně s vytrvalostním během na 5 až 10 

kilometrů.  

Hébert byl přesvědčen, že trénink pohybové formy v různých přírodních prostředí 

umožní studentům využívat vytrvalost, sílu a rychlost v každém geografickém terénu a 

za každé situace. Považoval soutěž jako hlavní filosofii rozptýlení od jeho tréninkových 

principů. Aby učil své tréninkové zásady, tak vyvíjel série cviků a nářadí, které by 

nahradilo přírodní podmínky (Langbehn, 2010). 

 Georges Hébert byl tak jedním z prvních, kdo zpopularizoval výcvik 

pohybových technik a tělesných cvičení na překážkové dráze pro vojáky, která ovšem 

nebyla pro vojenské účely (Witfeld, Gerling a Pach, 2011). 
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Novodobý subkulturní pojem parkour má tedy své kořeny v Hébertově termínu 

„parcours“ a také v termínu francouzského vojenského výcviku Parcours du 

combattant- assault course (Foucan, 2008). 

Moderní náhled na tuto disciplínu může být proto také považován za specifickou 

městskou interpretaci tréninkových způsobů Georgese Héberta. Ve skutečnosti méthode 

naturelle jako tréninková metoda měla silný vliv na vojenský výcvik vojáků v roce 

1960. Během války ve Vietnamu byli francouzští vojáci inspirováni touto hébertovou 

přírodní metodou a jeho filosofií psychického, citového a duševního vývoje. Používali 

tento princip jako jejich únikové techniky v džungli. Jeden z těchto vojáků byl právě 

Raymond Belle, otec Davida Belle zakladatele parkouru (Atkinson, 2009, s. 169-194). 

2.2 Začátek vzdělávacího systému 20. století 

 Vzdělávací progresivní systém 1890 – 1940 na kterém Georges Hébert také 

pracoval, ve Francii, se týká reformy vzdělávacích koncepcí a ovlivňuje vzdělávání ve 

škole i mimo ni. Byl to tehdy světový fenomén, který se začal rozvíjet zejména 

v průmyslově vyspělých zemích a městských kulturách. Hlavním cílem těchto snah byly 

děti. Mělo to být vzdělání zaměřené na děti, které pomáhá rozvíjet odpovědnost a 

samostatnost žáků. Jejich cíle by neměly být jen o vzdělání a rozvíjení jejich intelektu, 

ale hlavně o celkovém potenciálu. 

Hry a sportovní hnutí v Evropě bylo odchodem od přísných systematických 

gymnastických cviků a bylo nahrazeno kolem roku 1920 novým konceptem tělesné 

výchovy, který byl určen ke zlepšení rozvoje latentních pohybových potenciálů, 

schopností a dovedností dětí. Dětská prostá potřeba pohybu byla hlavním bodem pro 

nový druh pohybové výuky. 

Jeho pokrokový vzdělávací koncept takzvané přírodní gymnastiky a tělesné výuky 

rozvíjel jeden z rakouských školních reformátorů Karl Gaulhofer společně s Margarette 

Streicher. Cílem nebylo jen provozovat gymnastiku, plavat nebo házet správným 

stylem. Místo toho by žáci měli mít možnost rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti 

pomocí různých specifických úkolů. 

Tyto pokrokové pedagogické zásady podporovaly u dětí přiměřenost přírody jako 

pohybový úkol a zdůrazňovaly individualizaci (v rámci komunitního vzdělání) a 

prioritu nechat děti samotné si řídit výuku. Opravdovým vzdělávacím cílem této 

přírodní gymnastiky byla fyzická aktivita, která bude rozvíjet celého člověka. 
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Pohybové úkoly měly rovněž povzbudit kreativitu a nesprávné pohyby se uvítaly 

dokonce jako nové příležitosti (Witfeld, Gerling a Pach, 2011). 

 Gaulfner to například komentoval těmito slovy: Když budeme trénovat obyčejný 

skok, tak nesmíme za žádnou cenu nutit žáka, aby skákal přesně tím stylem, jak 

požadujeme, ale naopak nechat ho si najít svůj vlastní způsob (Gaulhofer a Streicher, 

1930 s. 131). 

 V Německu byl nový tělovýchovný systém vítán gymnasty, protože to 

znamenalo návrat ke starým vzdělávacím ideálům gymnastiky Gutse Muthse a Fr. L. 

Jahna, ve kterých žáci nemohli jen kopírovat předurčené pohybové vzory jako v „tuhé“ 

konkurenční gymnastice. Místo toho nabízel vzdělávání mladých lidí prostřednictvím 

pohybových úkolů stanovených jednotlivcem, které odpovídali jejich osobnosti. 

Přirozená gymnastika pochází z přírodních pohybových forem běhání, skákání, 

balancování a lezení. Tyto úkoly vyžadují, aby žáci řešili pohyby kreativním způsobem, 

které nás přivádějí zpět k již zmiňovanému francouzskému filosofovi Georgesovi 

Hébertovi a současným zakladatelům moderního parkouru Raymonda Bella a jeho syna 

Davida Bella (Witfeld, Gerling a Pach, 2011). 

2.3 Raymond Belle 

Raymond Belle se narodil 3. Října 1939 ve Vietnamu. Už jako školák na 

L’Ecole des Enfants de Troupe de Dalat byl vycvičen jako voják pro francouzskou 

armádu. Když mu bylo kolem dvanácti let, tak společně s kamarády experimentovali 

s únikovými a obrannými technikami s cílem zlepšit svoje šance na přežití během války 

v jeho vlasti. Tyto vynikající fyzické schopnosti získané v dětství mu umožnily najít si 

práci a budovat kariéru jako hasič u pařížského hasičského sboru. Zde získal mnoho 

ocenění a stal se vzorem pro své dva syny Jeana – Francoise a Davida. Raymond Belle 

je uznávaný za čin, který provedl 19. Ledna 1969, kdy za extrémních podmínek slanil 

z vrtulníku a strhl vlajku Vietcongu z věže katedrály Notre – Dame (Belle, 2009). 

2.4 David Belle 

David Belle, syn Raymonda Belle se narodil 29. Dubna 1973 v městečku 

Fécamp ve Francii, kde byl vychováván jeho dědečkem. Muži v jeho rodině sloužili 

v Paříži u záchranného hasičského sboru po celé generace a všem neustále připomínal 
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svými výjimečnými pohybovými schopnostmi a hrdinskými činy svého otce Raymonda 

(Atkinson, 2009, s. 169-194). 

Jako dítě David provozoval gymnastiku a lehkou atletiku, ale vždy dával raději 

přednost tréninku ve volné přírodě. Pohyb se snažil dělat co nejvíce užitečný tak, jak 

mu řekl a vysvětlil jeho otec. Jako malý si často nastoloval situace, kde testoval svoji 

odvahu a sílu. Jeho vášní bylo překonávání překážek a to vždy v pohybu vpřed aniž by 

mu něco stálo v cestě. Souvislý běh, lezení, skákání a cvičení rovnováhy tvořilo základ 

pro jeho fyzické schopnosti. Fyzické výzvy, které si dával za úkol, když si je v hlavě 

představoval tvořily základ jeho silné koncentrace (Witfeld, Gerling a Pach, 2011). 

Když mu bylo 15 let, tak se Belle přestěhoval společně s jeho rodinou do města 

Lisses nedaleko Evry a asi 35 mil od Paříže. Tam přenesl své veškeré pohyby, které se 

naučil předtím v přírodě do městského prostředí. Jeho aktivita vyvolala zájem u 

mladých lidí kolem něj.  

V téže době se David Belle setkal se Sébastienem Foucanem, který se mimochodem 

považuje za zakladatele odvětví parkouru zvaného freerunning. To, co začalo jako hravé 

hry se mezi mladistvými vyvinulo během let ve skutečnou sportovní výzvu a to v tom 

smyslu, že se různými únikovými metodami snažili překonat překážky, které jim stály 

v cestě. Pohybové formy inspirované především městským terénem se dále vyvíjely 

díky skupině mladých traceurů, kteří neustále zvyšovali výšky a vzdálenosti svých 

skoků a každý si svými způsoby přicházel na stále nové a nové techniky úniku (Jones, 

2015). 

2.5 Sébastien Foucan 

Sébastien Foucan se narodil 24. května 1974 v Paříži ve Francii. V mládí se 

Sébastien společně s kamarády zabavovali dětskou hrou, kterou nazývali jako parkour. 

Tím měli namysli parcours du combatt, tedy překážkovou dráhu vyvinutou 

francouzskou armádou. 

Sébastien čerpal inspiraci od Bruce Leeho a zařazoval jeho techniky do svého tréninku. 

Foucan strukturoval svoji parkourovou disciplínu pojmenováním a definováním nových 

pohybových prvků. Pociťoval, že by měl své cestě dát jiný rozměr, a tak se rozhodl pro 

filosofii podobnou bojovým sportům (Parkourpedia, [b.r.]).  

V roce 2001 Sébastien Foucan formuloval svou vlastní filosofii termínem 

freerunning (následuj svou cestu). V některých případech se tato disciplína překládá 
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jako volný běh. K prvním referencím freerunningu v médiích patří dokumentární 

snímek Jump London (2003) a Jump Britain (2005). Tyto dokumenty, které se považují 

za důležité potvrzení svědectví o pohybové disciplíně byly milníkem pro vznikající 

parkourové a freerunningové hnutí v Anglii. Tyto dokumenty inspirovaly první anglické 

skupiny sportovců, které šly ve stopách Sébastiena Foucana. 

Velmi se diskutovalo nad tím, zda termín freerunning je univerzální název pro 

pohybovou formu parkouru jako je l’art déplacement nebo jen název, který by byl více 

přístupný pro anglicky mluvící veřejnost. Mluvilo se dokonce i o tom, že to může být 

snaha o samostatný vývoj nové pohybové formy nazývané freerunning (Witfeld, 

Gerling a Pach, 2011). 

Nicméně autor knihy The parkour and freerunning handbook Dan Edwardes 

připisuje nápad pojmu freerunning Guillaumeovi Pelletierovi, který spolupracoval 

s Foucanem na kanále 4 při dokumentárním snímku Jump London. Kromě toho se 

existence tohoto pojmu udává na rok 2003 (Edwardes, 2009). 

Tímto okamžikem nastal terminologický chaos. Zpočátku to začalo jako 

relativně malé hnutí, které se později šířilo za hranice Francie po celém světě. Stále více 

lidí zkoušelo nové pohybové a únikové techniky v městských prostředích (Witfeld, 

Gerling a Pach, 2011). 

U definice parkouru jako efektivního pohybu vylučoval David Belle veškeré 

akrobatické prvky. Na druhé straně u freerunningu nabídl Foucan mnohem otevřenější 

výklad, který udával pohyby, které do freeruninngu patří či nepatří (Fury, 2014). 

Zda bylo nebo nebylo Foucanovým cílem, aby bylo nutné od samého počátku rozlišovat 

parkour od freerunningu zůstává stále nezodpovězenou otázkou. 

Pohyby, které Sébastien a David prezentovali jako jejich odlišné filosofie se ve 

skutečnosti tolik nelišily, ale od té doby je tedy freerunning považován za samostatnou 

disciplínu (Witfeld, Gerling a Pach, 2011). 

Sébastien Foucan je velmi známý ve filmovém průmyslu a má za sebou spoustu 

hereckých či kaskadérských rolí. Mohli jsme ho vidět například v Jamesovi Bondovi 

v díle Casino Royale nebo ve filmu s názvem Turnaj zabijáků (Foucan, ©2017). 
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3. DALŠÍ VÝVOJ PARKOURU A FREERUNNINGU 

Toto umění pohybu bylo silně ovlivněno skupinou Yamakasi, jejíž členové 

prosazovali toto umění . Původních devět členů včetně Davida Bella, Yanna Hnautra a 

Sébastiena Foucana tvořilo tuto skupinu. Současnou slávu a popularitu si skupina 

Yamakasi získala nejen díky svému mystickému postavení v parkourové a 

freerunningové scéně, ale hlavně prostřednictvím stejnojmenného filmu Yamakasi – 

Samuraj novověku, který byl poprvé představen v roce 2001.  

Freerunning zaznamenal dramatický nárůst v nejrůznějších variacích pohybu a nových 

technik za velmi krátkou dobu. To lze vysvětlit tím, že na freerunning měly vliv i jiné 

sporty. Prvky akrobatických pohybů z extrémních bojových umění, gymnastika, 

capoeira, breakdance a tricking (tricking je mladý sport, který kombinuje akrobatické 

prvky s extrémním bojovým uměním a gymnastikou) se začlenily do možností jak 

překonávat překážky v městském terénu (Foucan, 2008). 

Parkour a freerunning se rozšířil z Francie přes celou Evropu, USA a Ruska do 

celého světa. Tento rozvoj masivně ovlivnila média, ať už ve světových zprávách a 

televizních pořadech, tak i několik světoznámých filmů jako je Okrsek 13 nebo James 

Bond Casino Royale, ve kterém si Sébastien Foucan zahrál jako freerunner v úvodní 

scéně. 

Dalším mezníkem byly dva hudební klipy zpěvačky Madonny a to Hung up a Jump, ve 

kterých se objevily parkourové a freerunningové scény. 

Nejrychleji se však tento fenomén šířil po internetu prostřednictvím videoportálu jako je 

například YouTube, zde mohou lidé pozorovat různé parkourové či freerunningové 

techniky ostatních traceurů a učit se tak od nich (Witfeld, Gerling a Pach, 2011). 

3.1 Současnost 

Parkour a freerunning se vyvíjí úplně jinak, než tomu bylo u jiných populárních 

sportů. Vývoj těchto disciplín je mnohem rychlejší a to způsobilo hlavně internetové 

médium prostřednictvím nejrůznějších sociálních sítí jako jsou například: Facebook, 

YouTube, Vimeo, Twitter, Myspace a mnoho dalších, kde si lidé mohou pustit 

parkourová a freerunningová videa a čerpat z nich inspiraci. Lidé si tak vyměňují své 

názory a nápady na internetových fórech a stávají se tak součástí komunity (Mould, 

2015). 



 17 

Díky tomuto vývoji a tím spojené cílové skupiny specifických fanoušků, scény, 

organizací a firem se lidé stále více zaměřují na toto téma a postupně tak vzniká nový 

trh a tím více možností, aby se traceuři mohli touto disciplínou živit. 

Parkour jako tradiční originální forma pohybu stále existuje, ale bohužel čím dál 

více se této disciplíně vyrovnává freerunning, který byl zpočátku daleko za parkourem. 

Naneštěstí to přináší na parkour špatné dopady, což znamená, že nově příchozí lidé, 

kteří se dostanou mezi parkourovou komunitu už často zaměňují názvy těchto 

extrémních disciplín a pro freerunning stále častěji používají nesprávný název parkour 

(Angel, 2016). 

Parkourová komunita zůstává ale stále věrná své původní originální filosofii a 

stále používá pohyb podle zásad zakladatele Davida Bella. Ve freerunningu se objevuje 

neustále více a více trendů.  

První z nich je kreativní a hravé odvětví, které se zdá být jako další vývoj od parkouru, 

ale stále ještě si zachovává většinu prvků efektivního a cílevědomého pohybu. 

Druhá z nich je trend takzvané nové generace, kde freerunneři předvádějí neuvěřitelné 

skoky a kombinace akrobatických skoků, kde využívají stále více technik trickingu a 

akrobacie bez překážek. Tento trend nových obtížných skoků a triků je často 

prezentován na kanále web 2.0 a spoustě jiných (Witfeld, Gerling a Pach, 2011). 

Po profesionálech, kteří pravidelně vyhrávají mezinárodní freerunningové 

soutěže bývá většinou vysoká poptávka a to hlavně v reklamách, filmech či 

nejrůznějších pořadech. Naštěstí na trhu existují i možnosti pro traceury, kteří se neradi 

účastní soutěží a to zejména v oblasti koučování v tréninkových centrech. Parkourové a 

freerunningové školy a centra pravidelně pořádají tréninkové kurzy a jiné události 

(EmanuelVivier, 2007). 

Obuvnický průmysl na této komunitě atletů poslední dobou velmi prosperuje, 

protože se jejich značka může prostřednictvím parkouru velmi dobře prezentovat 

veřejnosti, a proto není neobvyklé, aby měl profesionální atlet sponzora na obuv. 

Díky stále přibývajícím parkourovým halám a nejrůznějších pohybových center 

zde vzniká další možnost pro firmy, jak vydělat na tomto sportu a to díky umělým 

překážkám na kterých parkouristi a freerunneři trénují. 
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3.2 Parkour ve školách 

Obě disciplíny parkour a freerunning mají potenciál nejen jako rekreační 

masové sporty pro mladé lidi, ale především také jako sporty ve školách. Úkoly, kterou 

mohou být řečeny pomocí základních pohybových forem jako je běh, skákání, lezení 

v kombinaci s dalšími všemožnými  pohybovými formami společně s kreativní stránkou 

těchto pohybových dovedností, dělá parkour a freerunning žádoucím jako doplňkový 

sport ve školách stejně jako je například lehká atletika nebo gymnastika. 

Kromě toho základní horolezecké techniky, rychlost, síla a trénink rovnováhy mohou 

být také zahrnuty do škol jako motivační prostředek tohoto umění. Také skutečnost, že 

parkour a freerunning nejsou považovány za soutěžní sporty může vytvořit nový popud 

ve sportovních výukách. 

Stejně jako jiné školní sporty je zde možnost zařadit parkour do zážitkové pedagogiky. 

V parkouru je důležité být schopen se spolehnout na vlastní fyzickou a psychickou 

stránku a převzít zodpovědnost za své vlastní činy. Může být tedy přímo dosaženo 

fyzického potenciálu a překonání vlastních limitů. Rychlý proces učení nových technik 

určitě zaručí individuální pocit úspěchu (Witfeld, Gerling a Pach, 2011). 

3.3 Parkourové a freerunningové skupiny  

 Na světě existuje spousta parkourových a freerunningových skupin. Nás budou 

však zajímat pouze ty nejslavnější, které měly a ještě stále mají vliv na současnou 

parkourovou a freerunningovou scénu. 

Vedle stovky týmů najdeme také nejrůznější profesionální organizace, které 

přispívají k profesionalizaci parkouru a freerunningu a mají vliv na zvýšení jejich 

profilu a přirozeně i na ekonomickou stránku (Fury, 2014). 

Yamakasi není pouze nejslavnější skupina, ale je vlastně první, která se objevila 

v médiích. Tato skupina vznikla oficiálně v roce 1997 a tvořili ji David belle, Sébastien 

Foucan, Yann Hnautra, Charles Perriere, Malik Diouf, Guylain N’Guba-Boyeke, Châu 

Belle-Dinh a Williams Belle. Název této skupiny pochází z jazyka Lingala a znamená 

silné tělo, silná duše a silný člověk. Bohužel se tato skupina nepohodla a již v roce 1998 

se rozdělila kvůli neshodám ohledně parkourového vystoupení v Notre Dame de Paris a 

David Belle společně se Sébastienem Foucanem skupinu opustili. 
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Zbytek skupiny ve víceméně stejné sestavě trénuje společně dodnes a Yamakasi tak 

slouží jako základna francouzských traceurů. Původní členové vyučují a trénují parkour 

nové členy (ParkourWiki, [b.r.]). 

 Dalším týmem, který ovlivnil nejen freerunningovou scénu Ve velké Británii, 

ale i ve světě, je skupina, která si říká jednoduše 3Run. Byli jedni z prvních, kteří začali 

šířit po internetu svá freerunningová videa a popravdě se musím přiznat, že právě díky 

nim jsem s parkourem a freerunningem začal. Kdysi neznámí kluci jako Chase 

Armitage, Ryan Doyle nebo Daniel Ilabaca se během jednoho roku stali 

nejsledovanějšími freerunnery světa a každý začínající traceur je znal (3run, [b.r.]). 

Jejich videa nabírala statisíce zhlédnutí, a tak se není čemu divit, že byli jedním 

z prvních týmu, kteří se touto disciplínou začali vydělávat na živobytí.  

Tito mladí kluci byli obsazováni do prvních filmových rolí a měli několik vystoupení a 

exhibic na nejrůznějších akcích a to i například na světových premiérách filmů.  

Chase Armitage říká: 

Doslova miluji vše co dělám, nikdy mě nenapadlo to považovat za práci, je to moje 

vášeň. Když děláte to, co máte rádi a dáte tomu všechno, tak vám to umožní být 

kreativní a svobodný. Neustále zlepšuji svoji práci a vyhledávám stále nové možnosti. 

A co je nejdůležitější, musí to být zábava (Chasearmitage, ©2017). 

Tým Urban Freeflow a parkour generation se počítají za největší v Evropě 

(Anglii). Právě Velká Británie se nyní považuje za jeden z národů s nejrozšířenější 

parkourovou a freerunningovou komunitou. V německu pak vznikly první organizace 

jako Pawa a Move Artistic, které tuto zemi následovaly (Witfeld, Gerling a Pach, 2011). 

Světová freerunningová a parkourová organizace WFPF (world freerun parkour 

federation) spolu s největšími parkourovými jmény rozkvetla díky úspěšné televizní 

sérii na kanálu MTV s názvem the Ultimate parkour challenge. Jako globální komunita 

se WFPF zaměřuje na bezpečný vývoj parkouru a freerunningu po celém světě (WFPF, 

[b.r.]). 
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Čím dál více vznikají také takzvané workshopy, které jsou dobrým výchozím 

bodem pro začátek s parkourem a freerunningem . Vznikají speciálně pro začátečníky a 

nováčky, ale také pro zkušenější traceury, protože zde můžete získat mnoho cenných 

zkušeností, rad od ostatních, naučit se novým technikám a nebo jen poznat nové přátele. 

To všechno mají na starosti nyní už kvalifikovaní trenéři nebo zkušení traceuři, kteří 

začínali téměř od nulových zkušeností ve sportovní vědě, které ale velmi rychle 

nasbírali a neustále je vylepšují (Witfeld, Gerling a Pach, 2011). 

3.4 Soutěže 

Rostoucí mezinárodní zájem vedl k vytvoření parkourových akcí a dokonce i 

soutěží. Jelikož David Belle ani Sébastien Foucan neměli v úmyslu, aby se z této 

disciplíny stal soutěžní sport, tak se vytvořilo pouze několik málo soutěží, které neměly 

se soutěžením téměř nic společného (Belle, 2009). 

Postupem času se ale soutěže stávaly většími a většími a vzniklo tak první mistrovství 

světa v parkouru a to přesně 9. Července 2007 v Německu v Mnichově. Soutěž se 

skládala z překážkové dráhy, kde se závodníkovi stopoval čas (WFPF, [b.r.]). 

V té době tato soutěž vyvolala velkou debatu o tom, zda soutěže ubírají parkour 

tím správným směrem. Kvůli těmto rozlišným názorům se vytvořily dvě skupiny. Jedna, 

která byla proti soutěžení a druhá, která jej naopak podporovala. 

I když Sébastien Foucan řekl, že je také proti soutěžení, tak se bohužel i freerunning 

ubíral jiným směrem než chtěl (Foucan, 2008). 

Dne 6. Října 2007 uspořádala firma Red Bull první freerunningovou soutěž 

zvanou Art of Motion, která se konala ve Vídni. Do soutěže se kvalifikovali freerunneři 

den před soutěží a cílem bylo vybrat nejlepšího freerunnera, který měl předvést za jednu 

minutu pokud možno, co nejvíce akrobatických prvků a kombinací.  

Mistrovství světa v parkouru bylo rovněž rozšířeno o soutěž ve stylu (style contest) pro 

freerunningovou komunitu v roce 2008 (Witfeld, Gerling a Pach, 2011). 

Třetí mezinárodní soutěž byla organizována skupinou Urban Freeflow Londýně a nesla 

název Barclaycard World Freerun Championschip (Barclaycard, 2008). 
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4. PARKOUROVÁ A FREERUNNINGOVÁ SCÉNA 

V ČR 

O parkouru se u nás vědělo již před dokumentárním snímkem Jump London, ale 

výrazněji se rozmohl až pár let poté. V roce 2003 u nás vznikly první dvě parkourové 

skupiny a to Lezz Kref v Praze a Streaks ve Zlíně. Bohužel díky malé parkourové 

základně u nás tyto skupiny později zanikly. 

O rok později však přišla velká vlna zájmu o tuto disciplínu a to hlavně díky videu 

Davida Bella, které se šířilo po internetu. V té době vznikly u nás nové týmy, které 

fungují dodnes a jejich členové nyní patří mezi hlavní představitele a zakladatele 

parkouru v České republice. 

V roce 2005 se u nás konal první parkourový sraz, kde se sešlo kolem třiceti lidí 

trénujících prakour. 

V květnu roku 2006 vzniká internetový portál parkour.cz, který má na starost muž pod 

přezdívkou Toshiro. Tento portál se snaží sdružovat a informovat parkourovou 

komunitu a také ji rozvíjet. Tato webová stránka existuje i v současné době a je stále 

aktualizována.  

V roce 2007 však nastal osudový okamžik pro parkour u nás. Do Ostravy měl dorazit 

samotný zakladatel David Belle, který bohužel nakonec nepřijel, ale i přesto se díky 

němu setkalo kolem stovky lidí a bylo vidět, že se parkour začíná u nás rozvíjet 

(Parkour, ©2017). 

Postupně vznikaly další týmy, jako například Sans Encombre, kam patřím i já. 

Tuto skupinu jsme založili v roce 2008 a tvořila celkem čtrnáct členů. Postupně nás 

ubývalo a zůstali jen ti, kteří byli do tohoto umění opravdu zapálení. 

Dále existuje tým Inmotion, který má velký vliv na současnou parkourovou 

scénu a to zejména, tím, že pořádali a stále pořádají takzvané jamy (sraz komunity), kde 

se sejde celá parkourová a freerunningová komunita a společně trénují a předávají si 

zkušenosti. Tyto jamy se opakují už od roku 2008 každý rok v Praze (Inmotionteam, 

©2017). 

Minulý rok dokonce tým Inmotion za pomoci ostatních traceurů vybudoval 

parkourovou a freerunningovou akademii v Praze. Nyní tam pořádají tréninky pro úplné 

začátečníky, ale také pro pokročilejší a zkušenější traceury. Navíc tam existují i 
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takzvané volné tréninky, na které může člověk přijít a zatrénovat si sám bez trenéra jak 

je mu libo.  

Kromě tréninků tam pořádají i workshopy a především různé akce na které jezdí 

dokonce světoví traceuři ze zahraničí jako například Callum Powell, Waldi Müller či 

Phil Doyle. To vypovídá u skutečné kvalitě tohoto týmu (Imacademy, ©2017). 

Dalším týmem nebo spíše organizací je Zohir. Zohir založili dva přední čeští 

parkouristi Tomáš Zonyga a Tomáš Taran a tato organizace má za úkol sjednotit pod 

jednu střechu nejlepší české trenéry parkouru, a tak zpřístupnit parkour široké 

veřejnosti. To dokazuje už jen to, že pod značkou zohir vystupuje již přes 50 

certifikovaných trenérů. Prostřednictvím internetového blogu předávají informace 

týkající se řízení sportovního tréninku a tréninku parkouru. Organizují jedinečné 

parkourové tábory a workshopy. Vzdělávají a vedou mladou generaci ke správným 

hodnotám, za které je považována zodpovědnost, respekt a pokora. Také podporují 

zdraví životní styl, aktivní přístup a seberealizaci (Zohir, [b.r.]). 

Kromě parkourových srazů, workshopů a kempů u nás existuje dokonce i 

freerunningová soutěž s názvem Artmoving. Tato soutěž původně vznikla jen jako 

menší sraz komunity se společným tréninkem, kde se traceuři rozdělili na pět týmů, 

které mezi sebou soutěžili. Soutěž spočívala v tom, že si měli připravit společné 

dvouminutové vystoupení a porota, kterou tvořili zkušení parkouristi a freerunneři 

ohodnotila jejich výkony a vybrala výherce. 

Takto však vypadal pouze první ročník. Jelikož se soutěž ujala nejen u sportovců, ale 

také u veřejnosti a různých firem, které se chtěli na takovéto akci podílet, tak vznikl 

další ročník, kde se už ovšem nesoutěžilo v týmech, nýbrž jednotlivci mezi sebou. Tato 

první řádná soutěž u nás se uskutečnila v roce 2013 v Úpici na Trutnovsku a zúčastnilo 

se ji celkem 25 traceurů včetně mě, kteří se tam museli kvalifikovat prostřednictvím 

videa zaslaného jeden měsíc před samotným závodem. 

Soutěž byla rozdělena na dvě kola a v každém kole měl traceur jednu minutu a třicet 

vteřin na svůj běh, kde měl na postavených překážkách předvést to nejlepší, co se 

doposud naučil. Porota, která byla sestavena ze dvou zkušených atletů a jednoho 

nezávislého porotce hodnotila obtížnost triků, bezpečnost, návaznost kombinací a 

celkový dojem. 
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Díky výborným reakcím diváků, veřejnosti a především parkourové komunity se tato 

akce pravidelně koná každý rok a například v minulém roce byl Artmoving v Hradci 

Králové pod záštitou organizace Ulice dětem (Artmoving, ©2012-2016). 

5. PARKOUROVÉ VYBAVENÍ 

Na trénování parkouru toho příliš mnoho nepotřebujete. Jediné, co potřebujete je 

pár sportovních bot a pohodlné oblečení, které vám vyhovuje. 

Většina traceurů nosí konvenční tréninkové oblečení a kraťasy nebo dlouhé tepláky 

(široké nebo úzké), triko s dlouhými nebo krátkými rukávy či mikinu. Hlavní věc je ta, 

aby se člověk ve svém oblečení cítil pohodlně a nebránilo mu v pohybu. 

Oblečení by mělo být přizpůsobeno klimatickým podmínkám a musí být odolné. 

V chladnějším počasí se doporučuje nosit zimní čepici , která pomáhá k tomu, aby vaše 

tělo neztrácelo příliš rychle teplo. Dlouhé kalhoty a trička či mikiny vám mohou 

poskytnout alespoň malou ochranu proti odřeninám a spáleninám, které se stávají 

například už jen při běžném základním parkourovém pohybu - parakotoulu. Mimo jiné 

slouží také zabránění vniknutí nečistot při odření nebo pořezání. 

Jako ochrana rukou se ukázaly být užitečné cyklistické rukavice a to především u 

začátečníků, u nichž dochází často k odřeninám bříšek prstů při vylézání na stěny 

s hrubým povrchem. Cyklistické rukavice mají tu výhodu, že traceurovi zůstane v ruce 

dostatečný cit, který je zapotřebí u téměř všech parkourových technik. Široká potítka 

mohou také chránit vnitřek zápěstí u různých výlezů na hrubé stěny (Witfeld, Gerling a 

Pach, 2011). 

Vybrat tu správnou parkourovou obuv je rozhodně mnohem složitější než 

oblečení už jen kvůli tomu, že jsou velmi rozdílné názory na toto téma. Někteří lidé 

preferují boty s dobrým tlumením nárazů pro optimální odpružení nesčetných přistání 

na tvrdém povrchu. Jiní upřednostňují, když mohou mít v nohách větší cit. To například 

umožňuje lepší ovladatelnost při rovnovážných cvičení na tyčích a vyšší přesnost při 

provádění skoků. Navíc se říká, že si v tomto druhu bot posílíte více vaše dolní 

končetiny (Leadparkour, [b.r.]). 

Každá správná parkourová bota by měla mít pokud, co možná nejlepší podrážku 

a to především s výbornou přilnavostí a nejlépe bez výrazného vzorku. Není zapotřebí si 

kupovat ty nejdražší boty, protože se opotřebují téměř stejně rychle jako ty levnější. 
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Existují však speciálně konstruované boty přímo na parkour a freerunning, které jsou o 

trochu více stabilnější než klasické běžecké boty a mají samozřejmě také větší 

přilnavost. Ty vyrábí například firma Ollo shoes (Ollofr, ©2017). 

Většina traceurů vyráží na trénink pouze s batohem, ve kterém mají pití, mobilní 

telefon, něco na převlečení a v ideálním případě autolékárničku. 

Pro začínající děti se doporučuje využít základní chrániče například na brusle, 

které ochrání kolena a lokty. Avšak je jen na rodičích, zda se rozhodnou tyto pomůcky 

dítěti poskytnout či ne, protože oni znají své děti nejlépe (Fury, 2014). 

Zkušení parkouristi tvrdí, že tyto ochranné pomůcky omezují jejich svobodu 

pohybu a jsou jim spíš na obtíž než k užitku. Parkour by neměl být vnímán jako 

nebezpečný sport, ale musíme být opatrní a získat si určitou mentální zralost (Witfeld, 

Gerling a Pach, 2011). 
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6. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem této práce je charakterizovat socioekonomický profil parkouristy v České 

republice. 

ÚKOLY PRÁCE 

 Vytvoření vhodné dotazníku pro tento výzkum 

 Pilotáž dotazníku 

 Dotazování respondentů pomocí vytištěných dotazníků přinesených na trénink a 

elektronického dotazníku umístěného do skupiny Parkour ČR na Facebooku, 

která má více než 3000 členů 

 Shromáždění dat a jejich zpracování v programu Microsoft Excel 

 Vyhodnocení dotazníkové šetření a jeho okomentování 

7. METODIKA PRÁCE 

 Ke splnění cíle charakterizování socioekonomického profilu parkouristy byla 

použita metoda dotazování a to jak prostřednictvím tištěných dotazníků, tak především 

elektronického dotazníku, který vyplnila naprostá většina respondentů. 

Tato metoda byla zvolena na základě studie Jana Hendla (2005), protože se jeví jako 

nejvhodnější. Jeden z hlavních důvodů, proč jsme využili této metody byl ten, že vedu 

tréninky základů parkouru a freerunningu a mohl jsem rozdat dotazníky svým 

svěřencům. Dalším důvodem byla parkourová komunita, která je velice aktivní na 

sociálních sítích a to zejména na Facebooku, kde existuje skupina Parkour ČR s více 

než pěti tisíci členy. Díky aktivitě těchto členů jsme velmi rychle nasbírali potřebný 

vzorek pro můj výzkum. 

Dostupnost literatury 

 Nejprve jsem vyhledal všechny dostupné informace k této zkoumané 

problematice, kterých ovšem nebylo mnoho, a proto tato práce čerpá víceméně jen 

z cizojazyčných zdrojů. O parkouru bohužel zatím nevyšlo mnoho knih a studií, a tak 

jsem neměl téměř z čeho vybírat. Naštěstí existuje mnoho rozhovorů se zakladateli 
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parkouru a freerunningu, které mi přinesly převážně velkou část důležitých informací 

vhodných pro tuto bakalářskou práci. 

Dotazník a pilotní studie 

 Většinu otázek v mém dotazníku jsem sestavoval sám společně s mým 

vedoucím práce panem Mgr. Tomášem Brtníkem. Ovšem asi pro čtvrtinu otázek se mi 

stala inspirací diplomová práce (Klauz, 2013), ze které jsem čerpal, protože byla 

vyhotovena ne velice podobné téma. Otázky jsem však doslovně nepřepsal, ale pouze se 

jimi inspiroval a přepracoval podle mého uvážení. 

Dotazník se skládá z celkových 23 otázek. Z toho jsou tři otevřené a ostatních dvacet 

uzavřených. Dále je tento dotazník rozdělen na dvě části a to následujícím způsobem. 

První část se ptá na sociologickou stránku člověka a ta druhá na ekonomickou situaci 

jedince. 

Výzkumný soubor 

 Na základě mých dlouholetých zkušeností s parkourem a freerunningem bylo 

pro mne jednoduché oslovit tuto komunitu a získat tak potřebná data k vyhotovení mé 

bakalářské práce. Celkem bylo rozdáno 80 vytištěných, které vyplnilo 25 respondentů, 

ale pouze 13 jich bylo použitelných, protože obsahovaly všechny zodpovězené otázky. 

Rozhodl jsem se tedy pro internetové dotazování jedinců a tím jsem získal podstatně 

větší vzorek a to celkem od 132 parkouristů. Dohromady jsem měl ke zpracování tedy 

145 dotazníků, ze kterých jsem vyhotovil tuto práci. 

Jak jsem předpokládal, bylo podstatně víc mužů než žen a to přesně 92% ku 8%. 

Převaha mužů je zřejmě způsobena především díky jejím lepším fyzickým dispozicím 

pro tento sport.  

Věková hranice dotazovaných se pohybovala v rozmezí od 12 let do 32 let. 

Vlastní realizace výzkumu 

Parkourová sezóna trvá vlastně celý rok a většina aktivních parkouristů tak 

trénuje neustále bez větších přestávek. Sběr dat se uskutečnil v zimě tohoto roku a to 

přesně od 1. února do 1. března, tedy po dobu jednoho měsíce. Toto období bylo 

vybráno především proto, že se parkouristi z venkovní prostředí přesunuli do vnitřního 

prostředí a mohl jsem tak rozdávat dotazníky trenérům nebo přímo traceurům na jejich 

trénincích. 
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Analýza dat 

Ze správně zodpovězených dotazníků byla data přenesena do programu 

Microsoft Excel, protože jsem zde mohl vzorek lépe analyzovat a vytvořit tak grafy 

potřebné pro kvalitní zpracování výsledků. V dotazníku byla použita nominální data a 

výsledky jsou tak udávány v procentech nebo v číselném vyjádření počtu respondentů, 

kteří vybrali danou odpověď. Dále jsou tu uvedeny plošné průměry a hodnoty s nejvyšší 

četností. 
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8. VÝSLEDKY 

V této části práce jsou uvedeny výsledky, které jsou okomentovány z velké části 

slovně, ale také znázorněny pomocí grafů pro lepší srozumitelnost. Všechny tyto 

výstupy jsou zaokrouhleny na celá čísla. Z důvodu zaokrouhlení nemusejí být výsledky 

uvedené v procentech přesné a odchylka hodnot se tak pohybuje ± 1%. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 134 mužů a pouze 11 žen. To 

znamená, že parkour je mnohem více rozšířenější mezi muži a chlapci a počet 

odpovídajících osob ženského pohlaví lze považovat jako téměř zanedbatelný. V 

procentuálním vyjádření to pak je 92% : 8%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Graf č. 1 udává věk respondentů, kteří se zúčastnili tohoto socioekonomického 

průzkumu. Nejvíce rozšířená věková kategorie v České republice je mezi věkem 16 až 

19 let. Ze 145 respondentů spadá to této kategorie 6 dívek a 69 chlapců, což je více než 

polovina všech zúčastněných (52%). Další velkou část traceurů pak tvoří atleti a atletky 

ve věku nižším než 16 let a to konkrétně 19% a také věk mezi 20 a 25 lety má zde velké 

zastoupení v počtu 36ti mužů (25%). Poslední kategorii starších 25ti let poté zastupují 

pouze 4 muži a 2 ženy. Kdybychom se měli zaměřit na přesný věk, který se v tomto 

dotazníkovém šetření objevoval nejvíce, tak je to bezesporu věk 18 let, kterého 

dosahuje celkem 27 lidí a z toho tvoří tuto skupinu čtyři dívky. 
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Graf č. 2 nám ukazuje jak dlouho se respondenti věnují parkouru. Můžeme si 

všimnout hranice jedenácti let. Já sám osobně neznám nikoho, kdo by se tomuto sportu 

u nás věnoval déle než 11 let a z toho vyplývá jak tato disciplína je v České republice 

ještě velmi mladá. Podle tohoto grafu zjistíme, že nejvíce traceurů trénuje tento sport 4 

roky (23%), poté je hned těsně hranice tří let (21%) a takto bychom mohli pokračovat 

sestupně až k hranici 11ti let, která nám udává číslo 3 tedy pouze 2% všech 

respondentů. 

 

Graf č. 2 Počet let tréninku 

 

Díky tomuto grafu a věku respondentů, který již známe, můžeme vydedukovat 

průměrný věk, ve kterém parkouristi začínají s tréninkem.  

Ze 145 respondentů, kteří se zúčastnili tohoto výzkumu nám vyšel průměrný věk 13,8 

let. To znamená, že děti u nás začínají obvykle trénovat před ukončením základní školy 

okolo 14ti let. Ovšem s rostoucí popularitou tohoto sportu se neustále průměrný věk 

snižuje a díky stále přibývajícím tréninkovým centrům začínají s parkourem mladší a 

mladší jedinci. 

Další věc na kterou jsme se zaměřili byla, zda si respondenti prošli základy 

gymnastiky či neprošli. Obecně v parkouru se toto téma považuje za velkou výhodu, 

protože jedinci už znají více své tělo, umějí jej ovládat, a také se velmi často díky těmto 

základům předchází zranění, které mohou u začínajících jedinců nastat.  

 

12 
14 

30 

34 

16 

11 

7 7 
5 6 

3 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 8 let 9 let 10 let 11 let

p
o
če

t 
d
o
ta

zo
v
an

ý
ch

 



 31 

 

Ze všech zúčastněných byla větší část bez těchto gymnastických základů a to 

konkrétně 66% dalších 34% parkouristů si těmito základy prošlo. Je pravdou, že většina 

profesionálních parkouristů má tyto základy a to zejména traceuři pocházející z Ruska, 

kde je gymnastika jako jeden z hlavních národních sportů.  

 

 

Graf č. 3 Základy gymnastiky 

 

Jelikož nás nezajímaly pouze základy gymnastiky, ale i ostatní sporty, tak jsme 

se zeptali respondentů, jaký sport provozovali ještě předtím než začali s parkourem. Na 

prvních dvou místech se umístily míčové sporty a to fotbal s počtem 27 respondentů a 

basketball, který hrálo 13 sportovců. U jedenácti respondentů předcházela parkouru 

atletika, která je také výborným základem pro tento sport a to především v odrazové 

technice a zesílení dolních končetin. Jako čtvrtý nejčastější byl tanec v jeho různých 

formách (balet, společenské tance, breakdance a podobně) s počtem osmi parkouristů. 

Mezi zbytkem odpovědí se objevila spousta netradičních sportů, jako například 

hokejbal, hasičský sport nebo trick roping
1
, ale také bojové sporty mezi jež patří 

takewondo, taichi, judo či karate.  

                                                 
1
 Trick roping jsou triky a různé sestavy s westernovým lasem.  

34% 

66% 

základy gymnastiky žádné základy gymnastiky
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Ovšem mnoho parkouristů nezajímá pouze parkour nebo freerunning, ale našli si 

i své jiné sporty, které provozují. V grafu č. 4 můžete vidět pět nejčastějších sportu nebo 

činností, které parkouristi provozují.  

Nejvíce traceurů (18) cvičí nebo různě posiluje své tělo, což vede k lepší fyzické 

kondici a otevírá možnosti nových pohybů, které by jsme bez silové přípravy nebyli 

schopni vykonat. Jako druhá nejčastější činnost se umístila grafika nebo také úprava a 

zpracování videa s počtem čtrnácti respondentů. Tato činnost má k parkouru velmi 

blízko, protože jak jsem se již zmiňoval v teoretické části, parkour a freerunning se šíří 

díky internetu, a tak si mnoho parkouristů vytváří svá tréninková videa či showreely
2
, 

která nahrávají na internet a tímto způsobem je v kontaktu s komunitou. Další oblíbená 

činnost je poslouchání hudby ať už během tréninku jako motivační prostředek nebo 

slouží k odreagování po tréninku. Jelikož parkouristi komunikují prostřednictvím 

sociálních sítí, tak se nemůžeme divit, že se potřebují prezentovat nejen videem, ale 

také fotkami, a proto se focení zařadilo mezi oblíbené činnosti traceurů. Jako pátá 

oblíbená činnost se umístil tanec, protože jelikož se jedná také o pohyb, tak nemá od 

parkouru příliš daleko. 

 

Graf č. 4 Zájmy 

                                                 
2
 Showreel je video, ve kterém parkourista ukazuje, co všechno se za uplynulý rok 

naučil. 
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Pouze 14 jedinců, což je necelých 10% respondentů, uvedlo, že neprovozují 

žádný jiný sport kromě parkouru. 

Celých 40% respondentů se o parkouru dozvědělo od svého kamaráda dalších 38% 

uvedlo, že se o parkouru dozvědělo prostřednictvím internetu. Podstatně menší část 

traceurů se k parkouru dostala jiným způsobem a pouze 3% ze všech zúčastněných 

zaslechla o parkouru ve škole. Nakonec zbyla 2% respondentů, kteří viděli parkour u 

svého sourozence a začali díky němu trénovat. 

 

Graf č. 5 Odkud se respondenti dozvěděli o parkouru 

 

Dostáváme se k motivům v parkouru, na které byla v dotazníkovém šetření 

vytvořena speciální tabulka, ve které respondenti hodnotili své motivy pomocí čísel (1-

5), kde č.1 představuje nejpřesnější vyjádření a č.5 naopak nejméně přesné.  

Sportovní výkon představuje pro parkouristy v jejich disciplíně značně silný motiv k 

tréninku, protože 34% respondentů odpovědělo číslem dva, 31% číslem jedna a 18% 

číslem 3. Zbylých 10% a 7% ohodnotilo svůj motiv známkou 4 a 5. Jako motiv výzvy 

označilo 47% všech dotázaných respondentů číslem jedna a 29% číslem dvě. 

Následující hodnoty byly 15% pro číslo 3 a 6% hlasovalo pro předposlední číslo. Pro 

3% parkouristů nepředstavuje výzva téměř žádný motiv.  
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Jelikož parkour je pro mnoho lidí způsobem relaxace, kde mohou přijít na jiné 

myšlenky, tak pro motiv úniku od běžného života hlasovala necelá polovina 

respondentů a to přesně 48%. Dalších 23% dotázaných volilo známku 2 a 15% 

ohodnotilo toto téma číslem 3. Pouhých 10% lidí volilo číslo čtyři a 4% lidí uvedlo 

tento motiv jako nejméně podstatný. Prostředek seberealizace dosáhl také značného 

úspěchu a to konkrétně 40% známku jedna, 33% pro číslo dvě a 17% volilo prostřední 

variantu. Ovšem pro 6% dotázaných nepředstavuje tento motiv žádný vliv na jejich 

seberealizaci. Přesně u poloviny respondentů (50%) vyvolává parkour pocit úspěchu a 

to i pro dalších 21% účastníků. U 12% lidí je to tak na půl a zbylých 17% tento aspekt 

nehodnotí kladně. Ovšem jako nejsilnější motiv a zároveň důvod proč si lidé tento 

netradiční způsob pohybu vybrali je podle výsledků motiv radosti. Téměř tři čtvrtiny 

(73%) zúčastněných respondentů volilo tento motiv jako nejpřesnější. Dalších 12% 

hodnotilo známkou 2 a pouze 5% číslem tři. Pro 10% dotázaných radost není ten 

správný důvod proč tuto disciplínu provozují. Jako jednu z možností, díky které se 

parkouristi mohou setkat s přáteli volila více než polovina respondentů 57% číslo 1 a 

21% hlasovalo pro číslo 2. U 10% zúčastněných tohoto dotazníkového šetření vyvolal 

tento motiv pocit nerozhodnosti, a proto volili číslo tři. Pod číslem 4 a 5 se skrývá 

zbylých 12% traceurů, kteří tento motiv možnosti setkání se s přáteli neberou jako 

hlavní důvod jejich tréninku. 
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Graf č. 6 Motivy v parkouru 

 

Podle mého výzkumu jsme dále zjistili, že téměř celá (90%) parkourová 

komunita u nás v České republice sleduje pro inspiraci parkourová a freerunningová 

videa na internetu pro svoji inspiraci k tréninku, kde sledují nové pohyby a techniky, 

které po sléze zkoušejí na trénincích. Zbylých 10% uvedlo, že tato videa nesledují, a tak 

nevyhledávají inspiraci nových akrobatických prvků na internetu. 

Dále jsme se ptali, zda respondenti používají po tréninku regenerační cvičení, 

protože je to velmi důležité, zejména pokud si chceme udržet zdravé svaly a fungovat 

na sto procent v tréninku. Bohužel odpověď mě trochu zaskočila, jelikož výsledek je 

značně neuspokojivý.  
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Jak vidíte na grafu č. 7, traceuři se rozdělili na téměř dvě poloviny. Konkrétně 74 (51%) 

traceurů používá regenerační prostředky a zbylých 71 (49%) neprojevuje o ně žádný 

zájem. 

 

Graf č. 7 Využití regeneračních cvičení 

 

Nyní se dostáváme k otázkám ohledně prostředí ve kterém parkouristi vyrůstají, 

či žijí. Nejvíce respondentů žije ve městě, které má více než 50 000 obyvatel, celkem 

36%. Překvapivě na druhém místě se umístila města s nejnižším počtem obyvatel a to 

konkrétně do 5 000 (27%). Na třetí příčce jsou města od 10 000 do 50 000 obyvatel 

(23%) a nejméně parkouristů pochází z měst s počtem 5 000 - 10 000 obyvatel (14%). 

51% 

49% 

používají nepoužívají
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Graf č. 8 Počet obyvatel v místě bydliště 

 

Další otázka ohledně bydlení byla, zda respondenti žijí v bytu v panelovém 

domě či v rodinném domu se zahradou. Výsledek je opět rozdělený téměř na dvě stejné 

poloviny a to konkrétními čísly vyjádřenými v procentech takto: 53% účastníků 

dotazníkového šetření žije v rodinném domu a druhá část (47%) bydlí v bytě v 

panelovém domě. Ptali jsme se respondentů, zda žijí v úplné nebo neúplné rodině, 

protože to může mít velký vliv na ekonomickou aktivitu v rodině stejně jako, zda mají 

sourozence či nemají.  

Drtivá většina parkouristů nežije v neúplné rodině, což můžeme dokázat 

procentuálním vyjádřením 69%. Ostatních 31% traceurů bohužel nežije v úplné rodině. 

Pouze 13 účastníků dotazníkového šetření uvedlo, že nemají žádného 

sourozence a ostatních 132 parkouristů, řeklo, že mají alespoň jednoho sourozence. To 

znamená, že naprostá většina má nejméně jednoho sourozence. 

Ve výsledcích odpovídali i tací, kteří měli dokonce více než dva sourozence. Tento 

poznatek nám však nic příliš důležitého nepřinesl, a proto je pro nás zanedbatelný a 

nebudeme s ním nadále pracovat. 

 

27% 

14% 

23% 

36% 

do 5 000 5 - 10 000 10 - 50 000 více než 50 000



 38 

Z ekonomického hlediska jsme se zeptali respondentů, jak daleko to mají do 

nejbližšího tréninkové centra (parkourové haly nebo gymnastické tělocvičny).  

Na grafu č. 9 vidíte, že 34% respondentů má svoje tréninkové místo v okolí do 3 

km a mohou tuto vzdálenost ujít pěšky jako 28% respondentů, které vidíme na grafu č. 

10.  

 

Graf č. 9 Nejbližší tréninkové centrum 

 

Oproti tomu 29% dotázaných má tělocvičnu ve vzdálenosti od 3 km do 10 km od svého 

bydliště a dopravují se tam buď městskou hromadnou dopravou (31%), 

vlakem/autobusem (29%) či osobním automobilem (12%). Čtvrtina (25%) parkouristů 

má svoje tréninkové centrum ve vzdálenosti větší než 10 km a menší než 30 km. Zbytek 

traceurů (12%) z velmi malých měst či vesnic musejí za tréninkem dojíždět podstatně 

větší vzdálenost a to větší než 30 km.  

34% 

29% 

25% 

12% 

do 3 km 3 - 10 km 10 - 30 km více než 30 km
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Graf č. 10 Doprava na trénink 

 

Tím se dostáváme k další otázce, která se ptá: Proč si respondenti vybrali tento 

způsob dopravy. Téměř polovina (47%) chce být na tréninku pokud možno co 

nejrychleji, a tak označila svůj důvod možností (C) jako nejrychlejším způsobem 

dopravy. Necelá čtvrtina (22%) se snaží přemýšlet spíše ekonomičtěji, a tak svůj způsob 

dopravy zdůvodnila jako nejlevnější možnost. Pouze 19% respondentů si potrpí na 

pohodlí, a tak volila druhou možnost, která je nejpohodlnější způsob dopravy. Nakonec 

se vyskytlo 12% jedinců, kteří mají parkour na tolik v oblibě, že vybrali čtvrtou 

možnost, což znamená, že svůj způsob dopravy berou v rámci tréninku, a proto 

nevyužívají žádný z dopravních prostředků. 

31% 

12% 
29% 

28% 

MHD auto vlak/autobus chůze/běh
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Graf č. 11 Důvod dopravy 

 

Z celkových  145 respondentů, kteří se zúčastnili tohoto dotazníkového šetření 

bylo pouze šestnáct (11%) parkouristů již mají zaplacené roční členství u Sokola ve 

svém městě či vesnici. Ovšem cena ročního členství se liší a každá jedinec, který je 

členem může platit jinou částku. Například u pěti respondentů, kteří jsou z mého okolí 

vím, že tato částka je 300 Kč na rok za dospělou osobu a 150 Kč za dítě. Jeden 

respondent uvedl, že platí roční příspěvek 1300 Kč a má veškeré tréninky zdarma. 

Dalších 38 dotázaných (26%) uvedlo, že jsou členy jiných organizací než je Česká obec 

sokolská, kde nemají pouze finanční výhody, ale například dostávají od takzvaných 

sponzorů vybavení na trénink (oblečení, boty). To se v parkouru považuju za velkou 

výhodu, protože spotřeba oblečení a hlavně sportovních bot není zrovna nejmenší. 

Finanční úlevy mají pouze členové týmu Inmotion, kteří postavili Inmotion academy
3
, 

kde vedou parkourové tréninky pro děti. Naprostá většina traceurů žádné výhody 

nečerpá a ani nemá a to celkem 91 ze všech dotázaných, procentuálně to pak je 63% 

respondentů. Naštěstí jsou překážky všude kolem nás prakouristi ani freerunneři 

nemusejí platit za nadstandartní podmínky a mohou trénovat venku zadarmo a kdekoliv. 

                                                 
3
 Inmotion academy je největší parkurová hala v ČR a nachází se v Praze. 

22% 

19% 

47% 

12% 

nejlevnější nejpohodlnější nejrychlejší beru to v rámci tréninku



 41 

 

Graf č. 12 Členství ve skupinách/organizacích 

 

Podle mého výzkumu jsme zjistili, že parkourovou komunitu v České republice 

tvoří z velké části studenti a to celkem 83%. Pouhých 17% respondentů uvedlo, že 

pracuje. Nejvíce traceurů (59%) uvedlo, že jejich ukončené vzdělání je pouze základní. 

To neznamená, že by respondenti nepokračovali dále na střední nebo dokonce vysokou 

školu, ale tato procenta jsou úzce spjata s průměrným věkem parkouristů v České 

republice, který je podle vyplněných dotazníků 18 let a 3 měsíce. Ovšem lehce přes 

jednu čtvrtinu parkouristů (26%) má za sebou ukončené středoškolské studium s 

maturitou. Navzdory tomu, že parkour je u nás velice krátkou dobu a považuje se za 

jeden z nejmladších sportovních aktivit u nás, tak dotazníkové šetření vyplnilo 8% 

jedinců, kteří mají ukončené vysokoškolské studium. Pouhé 4% respondentů má 

vzdělání na učilišti s maturitou a poslední 3% bez maturity. 
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Graf č. 13 Ukončené vzdělání respondentů 

 

Od této otázky se odvíjí další ekonomický důležité téma a to konkrétně měsíční 

hrubý příjem respondentů. Na tuto otázku odpovídali pouze jedinci, kteří pracují, chodí 

na různé brigády nebo si přivydělávají na vystoupení, tak jak to zkušenější parkouristi 

dělávají. Na toto téma tak neodpovídali všichni respondenti, ale pouze 57% z nich.  

59% 

3% 

4% 

26% 

8% 

základní vyučen bez maturity

vyučen s maturitou středoškolské s maturitou
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Graf č. 14 Měsíční hrubý příjem respondentů 

 

Více než polovina parkouristů hodnotila svůj měsíční hrubý příjem čísly do 5 

000 Kč, což znamená, že zcela jistě nechodí do práce na plný úvazek, protože dle 

nařízení vlády č. 336/2016 Sb. je u nás stanovená minimální měsíční mzda od 1.1. 2017 

na 11 000 Kč. Přesně čtvrtina traceurů má měsíční hrubý příjem vyšší než 15 000 Kč a 

23% respondentů se pohybuje se svojí mzdou v rozmezí od 5 000 Kč do 15 000 Kč.  

Touto odpovědí se dostáváme k poslední otázce, která se týká odhadu roční 

útraty za vybavení (boty, oblečení). Jelikož na parkour nepotřebujeme příliš věcí a 

všelijakých doplňků, tak jsme v dotazníku uváděli částky poněkud nižší.  

Účastníků dotazníkového šetření jsme se však neptali, zda si platí vybavení ze svého 

nebo jim to hradí rodiče či někdo jiný, ale pouze na hrubý odhad této útraty.   

Výsledkem s nejvyšším počtem hlasů (53%) byla částka v rozmezí od jednoho tisíce 

korun do třech tisíc korun českých. Za tuto částku se dají pořídit jedny pořádné boty na 

parkour, nebo dvoje o něco horší, ale s téměř totožnou výdrží. Dalších 20% lidí dokáže 

utratit za parkurové vybavení během jednoho roku méně než 1000 Kč. Za částky od 3 

000 Kč do 5 000 Kč, které volilo 18% traceurů se dají pořídit už kvalitnější obuv či jiná 

parkourová výbava (oblečení).  

34% 
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Díky stále vznikajícím novým parkourovým týmům jak u nás, tak ve světe vznikají i 

parkourové značky, které prodávají oblečení, které si tyto skupiny samy navrhují, a 

proto se našlo 8% respondentů, kteří zvládnou utratit za vybavení více než 5 000 Kč 

ročně. 

 

 

Graf č. 15 Roční útrata za vybavení 
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9. DISKUSE 

Mého dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 145 respondentů a díky 

tomuto poměrně rozsáhlého vzorku mi po zpracování všech dotazníků vzešly zajímavé 

výsledky, které jsou v této části práce interpretovány a konfrontovány s výsledky jiné 

práce,  přesněji podle finské studie (Rannikko, Harinen, Torvinen a Liikanen, 2016, 

1093-1109), která se zabývá subkulturními sporty, kam patří longboarding, 

skateboarding, roller derby a zejména pro nás stěžejní parkour. 

Konfrontace mých výsledků s touto finskou studií nemohla být plnohodnotná, protože 

vzorek parkouristů byl podstatně nižší a to více než dvojnásobně. Traceurů, kteří se 

tohoto výzkumu zúčastnili bylo pouhých šedesát. 

Zajímavé ovšem je zastoupení mužů a žen v parkouru, které bylo u obou prací poměrně 

rozdílné. Podle našeho výzkumu ze 145 respondentů bylo pouze 8% žen a 92% mužů, 

kteří se této disciplíně věnují. Oproti tomu ve Finsku, kde se tohoto výzkumu zúčastnilo 

celkem 60 jedinců, vzešly překvapivé výsledky. Zastoupení ženského pohlaví 

v parkouru je procentuálně vyšší, než je tomu v České republice a to konkrétně o 

necelých 9%. Nepodařilo se nám bohužel zjistit, čím je to způsobené. 

Dalším rozdílným výsledkem byl nejčastější věk dotazovaných respondentů. Podle 

Rannikkiho studie byl nejčastější věk, kdy se traceuři účastnili tohoto výzkumu 

v rozmezí od 20 do 24 let. Oproti tomu v našich výsledcích můžeme zcela jistě potvrdit, 

že věková hranice v České republice byla podstatně nižší, a proto nejčastěji zvolený věk 

byl osmnáct let. Toto číslo podle našeho dotazníkové šetření uvedlo celkem 27 lidí.  

Průměrný věk, kdy traceuři začínají v naší zemi s parkourem je okolo třináctého 

roku, což se podle Kohlíkové (2004), považuje za vhodný věk protože naše tělo už je 

z velké části připraveno zvládat fyzicky náročné a složité pohyby a také nemáme takové 

psychické zábrany, které s přibývajícím věkem u mnohých parkouristů vznikají. 

Otázka týkající se dosaženého a ukončeného vzdělání respondentů nemohla být 

s Rannikkiho výsledky porovnána, protože v jeho studii směřovala tato otázka na rodiče 

traceurů a ptala se právě jich na nejvyšší dosažené vzdělání. Výsledky byly zaměřeny 

konkrétně na nejvyšší dosažené vzdělání matky a otce. Podle této studie jak matka, tak 

otec absolvovali vyšší odborné vzdělání a to se shodným výsledkem 22 otců i matek. 
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Naopak v naší práci jsme se ptali pouze na nejvyšší dosažené vzdělání parkouristů, 

které bylo nejčastěji (59%) pouze základní a to zejména kvůli nízkému věku 

respondentů. 

Když se zaměříme na ekonomickou stránku dotazníkového šetření, tak můžeme 

porovnat výsledky o finanční situaci rodiny parkouristy. Ve finské studii odpovídali 

respondenti nejčastěji, že jejich finanční situace v rodině není nějaká nadstandartní a 

podle jejich názoru nemají příliš peněz.  

My jsme se dotazovaných neptali na finanční situaci jejich rodiny, ale přímo 

parkouristů. Konkrétně tedy, jaký je jejich hrubý měsíční příjem. Nejvíce (34%) uvedlo, 

že tato částka nepřesahuje 3 000 Kč, a tak lze podle tohoto výsledku usoudit, že 

finanční situace traceurů v ČR není nijak nadstandartní, ale to můžeme opět zdůvodnit 

věkem respondentů, který byl průměrně okolo osmnácti let, a tak většina parkouristů 

nechodí zatím do práce a vydělává si pouze na brigádách nebo dostává kapesné od 

rodičů. 

Rannikkiho výsledky nám dále říkají, že téměř polovina (48%) parkouristů žije na 

předměstí nebo na okraji měst a nebydlí přímo v centru. Ve studii se konkrétně ptají 

odkud pocházejí jejich rodiče, zda jsou ze zahraničí nebo narozeni ve Finsku. Pouze 2 

parkouristi uvedli, že jejich rodiče se do Finska přistěhovali a zbylých 58 je rodných 

Finů.  

Oproti tomu v České republice podle našich výsledků bydlí nejvíce (36%) traceurů 

právě ve velkých městech s počtem obyvatel nad 50 000.  

To může mít několik důvodů, například ten, že Finsko má o polovinu méně obyvatel 

(5,4 milionů), než Česká republika, a tak počet obyvatel ve městech není tako vysoký, 

jako v naší zemi (Finsko, 2014). 

Podle této studie nebyly porovnány všechny mé výsledky dotazníkového šetření, 

protože jsem se neptal na stejné otázky jako byly u finské studie a bohužel jsem nenašel 

podobnější studii než byla tato. 
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10. ZÁVĚR 

 Našeho dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 145 osob, které ochotně 

vyplnili své dotazníky. Úkolem bakalářské práce bylo na základě tohoto dotazníkového 

šetření zjistit informace o lidech, kteří se věnují parkouru a s cílem charakterizovat 

jejich socioekonomický profil. 

Zjistili jsme, že parkouru se v České republice věnuje o mnoho více (92%) mužů než 

žen. Mezi ženami není tento sport příliš rozšířen a to především kvůli jeho fyzické 

náročnosti, která je u této sportovní disciplíny zapotřebí. Česká parkourová komunita 

začíná s parkourem průměrně okolo věku 13 let. Více než polovina traceurů nemá žádné 

základy gymnastiky, ale všichni respondenti jsou sportovně založení a ještě než začali 

s parkourem provozovali nějaký sport. Nejčastěji to byl fotbal, který hrálo 27 jedinců. 

Ovšem ti nejaktivnější parkouristi nemají čas na jiné aktivity než je parkour a to podle 

průzkumu celých 10%. S otázkou zda používají respondenti regenerační cvičení po 

tréninku se rozdělili téměř na dvě totožné skupiny, kde těsně o 1% více, tedy konkrétně 

51% bere svůj trénink natolik zodpovědně, že těchto speciálních cvičení využívá. 

Nejvíce odpovídajících (53%) bydlí v rodinném domě se zahradou a 37% ze všech 

zúčastněných pochází z města s více než 50 000 obyvateli. Necelá třetina (49) 

respondentů má svoje tréninkové centrum do vzdálenosti 3km. Finanční výhody, které 

by čerpali jako členové klubu, či jiné organizace má pouze 34% traceurů, a protože byla 

většina (83%) jedinců studenty, tak neměla žádný nebo nízký hrubý měsíční příjem. 

Roční útrata za vybavení se nejčastěji pohybovala do jednoho tisíce korun. 

Tento socioekonomický průzkum nemohl být zaměřen na celou parkourovou komunitu, 

protože parkouristů neustále přibývá a nejsou nikde registrování, takže nelze určit jejich 

přesný počet. Bylo by zajímavé získat podobný vzorek u traceurů například z Anglie, 

kde je tato komunita jedna z největších na světě a zároveň nejúspěšnější, protože si 

myslím, že by nám tento průzkum mohl odhalit, proč je v Anglii tato komunita lepší. 
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Příloha č. 1: Dotazník 

1. Jak dlouho se věnujete parkouru? 
       
       ……………….. 
    
2. Základy gymnastiky (ANO/NE) 
 
      ……………….. 
 
3. Sport, který předcházel parkouru? 
 
      ……………….. 
 
4. Máte i jiné zájmy kromě parkouru? Pokud ano uveďte které. 
 
 ano ……………….. ……………….. ……………….. 
 
 ne 
 
5.   Vaše trvalé bydliště? 
 
      ……………….. 
 
6.   Kolik obyvatel má vaše město/vesnice? 
    
   a) do 5 000 
   b) 5-10 000 
   c) 10-50 000 
   d) více než 50 000 
 
7. Kde žijete? 
 
   a) byt v panelovém domu 
   b) rodinný dům se zahradou 
 
8. Žijete v neúplné rodině? (ANO/NE) 
 
 ……… 
 
9. Máte sourozence? Pokud ano, uveďte zda bratra či sestru, popřípadě počet. 
 
 ano ……………………………… 
  
10.   Kde jste se o parkouru dozvěděli? 
 
   a) internet 
   b) sourozenec trénuje parkour 
   c) od kamaráda 
   d) ve škole 
   e) jiné 
 
11.   Jaký motiv pro Vás představuje ... (doplň z tabulky)… parkour?  
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 *Ohodnoťte (1 nejpřesnější , 5 nejméně přesné) - vždy zakroužkujte pouze jedno číslo v 
řádku 
 

sportovní 
výkon 

1 2 3 4 5 

výzva 1 2 3 4 5 

únik od 
běžného 
života 

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 

 
 
12.  Jste členem skupiny/organizace/spolku/klubu, kde máte finanční výhody (sokol 
nebo jiná členství) ? 
pozn.: napište název a druh/cenu výhody 
       
      
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
13. Pracujete/studujete? (Pokud pracujete, vyplňte otázku č.14) 
 
      …………………. 
 
14.  Měsíční hrubý příjem:  
         
    a) do 3 000 Kč 
    b) od 3 000 Kč do 5 000 Kč 
               c) od 5 000 Kč do 15 000 Kč 
    d) více než 15 000 Kč 
 
 
 
 
 
15. Odhad útraty za vybavení (boty, oblečení) za 1 rok? 
     
    a) do 999 Kč 
    b) 1 000 Kč - 2 999 Kč 
    c) 3 000 Kč - 5 000 Kč 
    d) více než 5 000 Kč 
 
 
16. Nejbližší tělocvična/hala kam chodíte trénovat v km? 
    
     a) do 3 km 
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    b) 3- 10 km 
    c) 10-30 km 
    d) více než 30 km 
 
17. Způsob dopravy na trenink? 
     
     a) MHD 
     b) auto 
     c) vlak/autobus 
     d) chůze/běh 
 
18. Proč jste zvolili tento způsob dopravy u předchozí otázky? 
 
          a) nejlevnější 
     b) nejpohodlnější 
     c) nejrychlejší 
     d) beru to v rámci tréninku 
 
19. Používáte regenerační cvičení po tréninku? (ANO/NE) 
    
      ……………….. 
 
20. Sledujete pro inspiraci na internetu na parkourová videa? 
 
      ……………….. 
 
21. Jaké je Vaše ukončené vzdělání? 
 
     a) základní 
     b) vyučen bez maturity 
     c) vyučen s maturitou 
     d) středoškolské s maturitou 
     e) vysokoškolské 
 
22.   Pohlaví? 
 
       ……………….. 
 
23.   Věk? 
 
      ……………….. 


