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Abstrakt 

Název práce: 

Poptávka po obtížně dostupných sportech pro Českou republiku ve vysokoškolské 

kurzovní výuce na příkladu surfování na vlně. 

Cíle práce:  

V teoretické části je představeno surfování na vlně jako jeden z obtížně dostupných 

sportů pro Českou republiku a surfové kempy všeobecně. Praktická část je založena na 

anketě provedené mezi studenty UK FTVS. Cílem práce je zjistit, jaký by byl zájem o 

volitelný kurz surfování na vlně pořádaný UK FTVS a za jakých podmínek by ho 

studenti nejraději absolvovali. 

Metoda:  

Práce je založena na základě analýzy dokumentů, indukce, dedukce, syntézy a metody 

dotazování. Zvolena je metoda rešerše dostupných informačních zdrojů týkající se 

surfování na vlně a svých osobních dlouholetých zkušeností v tomto sportu. Výzkum je 

prováděn pomocí ankety složené z 18 otázek. Otázky jsou položeny tak, aby se z nich 

jednoznačně daly určit požadavky studentů na volitelný kurz surfování na vlně. 

 Výsledky:  

Jednotlivé výsledky anketních otázek jsou zpracovány v grafech. Výsledky ukazují, zda 

se již studenti UK FTVS se surfováním na vlně v minulosti setkali a jaké podmínky by 

jim vyhovovaly nejvíce. Z výsledků lze také vyčíst, jaký byl orientační věk 

respondentů, jejich studijní obor a pohlaví. Závěrem shrnuji výsledky a představuji 

podobu, za jakých podmínek by takový kurz, dle odpovědí respondentů, měl vypadat. 

Klíčová slova: 

Surfing – poptávka – vysokoškolská kurzovní výuka 

 

 

 



Abstract 

Title:  

Demand for difficult availeble sports for the Czech Republic in university courses for 

example on wave surfing. 

Objectives: 

In the theoretical part I introduced surfing on a wave as one of the difficult availeble 

sports for the Czech Republic and surf camps in general. The practical part is based on a 

survey conducted among students of UK FTVS, where was ascertained interest among 

students and under what conditions would such a course organized by UK FTVS.  

Methods: 

In the bachelor thesis are mainly used methods of analysis, induction, deduction, 

synthesis and the method of questioning. Chosen method is research available sources 

of information regarding surfing on a wave and their personal long-term experience in 

this sport. Research is conducted through a survey consisting of 18 questions. Questions 

are asked so as to give them clearly identify the requirements of students in elective 

courses surfing on a wave. 

 

The results:  

 

Individual results of survey questions are handled in the charts. The results show that 

the students of FTVS UK have ever surfed the wave in the past and what conditions 

would suit them most. The results can also be read, what was the approximate age of the 

respondents, their field of study and gender. Finally, I summarize the results and present 

the appearance, under what circumstances would such a course, according to 

respondents' answers should look like. 

 

Keywords: 

Surfing – demand – college courses 
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SEZNAM ZKRATEK A TERMINOLOGIE 
 

Tato část obsahuje některé základní termíny používané v surfingu, které se 

budou objevovat v následujícím textu. Vzhledem k tomu, že surfing vznikl na 

Havajských ostrovech a potom se šířil do Spojených států amerických a Austrálie, jsou 

některé výrazy s anglickým původem a některé se ani nepřekládají, protože je postupem 

času začali používat surfaři na celém světě. 

ASP:  Association of Surfing Professionals = Asociace surfových profesionálů 

Barrel: vlna, která svým tvarem připomíná barel či tunel 

Beach break: vlny lámající se o písčité mořské podloží, u písčitých pláží 

Bodyboard: malé prkno z pružného plastu, surfuje se na něm vleže 

Duck dive: technika podeplutí vlny 

Fins: ploutvičky upevněné na spodní části prkna, umožňují kontrolu a změnu 

směru jízdy 

Fishboard: krátký shortboard do malých vln se zadní části ve tvaru ´´V´´ 

Foot:  1´stopa (ft) = 12´´palců (in), délková míra používaná u surfových prken 

Funboard: typ krátkého prkna se zaoblenějšími tvary a větším objemem 

Grip: protiskluzný pryžový povrch pro zadní nohu nalepený na zádi surfu 

ISA: International Surfing Association = Mezinárodní společnost pro surfing 

Leash: elastické pryžové lanko používané k uchycení surfu k surferovi 

Line up: oblast zlomu vln, kde surfeři čekají na vlny 

Lycra: elastické tričko používané především pro ochranu před sluncem 

Nose: přední část surfu 

Pěna: již zlomená okysličená vlna, vhodná pro učení 
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Point break: vlny lámající se na stále stejném místě díky korálovému či skalnatému 

podloží 

Reef: korálové nebo skalnaté dno, mořský útes 

Reef break: vlny lámající se na korálovém nebo skalnatém podloží 

Shore break: vlny lámající se až na pláži, nevhodné pro surfing 

Spot: místo, kde se nacházejí vlny, vhodné pro surfing 

Swell: vlny přicházející k pobřeží v periodách vytvořeny mořskou bouří 

Take Off: první fáze sebrání vlny a naskočení na prkno 

Tow- in: roztahování surferů vodním skútrem 

Wax: speciální vosk, který se maže na prkno, aby pod nohama neklouzalo 
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1 ÚVOD 
 

Vzhledem k tomu, že nejen v České republice, ale i ve světě vznikají stále nové 

a nové sporty, bylo by těžké udělat výčet všech a žádný neopomenout. V našich 

zeměpisných podmínkách se ale ne všechny dají provozovat. Lidé mnohem častěji než 

dříve tráví svůj volný čas tzv. aktivním odpočinkem. To znamená, že se vydávají 

objevovat zajímavá místa, nové zkušenosti a často i přispět ke zlepšení svého 

zdravotního stavu, namísto odpočinku například na kanapi. 

Z výčtu více či méně obtížně dostupných sportů pro Českou republiku jsem si 

vybral surfing na vlně. Když se řekne surfing, tak si mnoho lidí představí různé druhy 

surfingu jako třeba windsurfing a kiteboarding a namítají, že tyto sporty se dají dělat na 

každém jezeře nebo řece, ale ve své práci se věnuji surfingu na vlnách. Surfing je sport 

velice starý, ale v ČR méně známý hlavně proto, že za ním musí lidé dojíždět tisíce 

kilometrů. Přesto v posledních letech zažívá velký rozmach, zejména mezi mladými 

lidmi, kteří chtějí být v něčem originální a chtějí spojit sport s poznáváním trošku 

odlišného životního stylu. Na ulicích občas potkáváme reklamy s idylickými obrázky 

surfařů a surfařek, poukazující většinou na určitou značku oblečení. To vše šíří 

povědomí o surfingu a láká další a další zájemce. Existuje dokonce Asociace českého 

surfingu a každoročně jsou pořádány společná mistrovství České a Slovenské republiky. 

Vybral jsem si téma surfingu, protože je mi tento sport velmi blízký a osnovy UK FTVS 

ho zatím ve své kurzovní výuce nenabízí. Rozhodl jsem se tedy sestavit anketu, ve které 

jsem zjišťoval mezi studenty UK FTVS zájem a případné podmínky, za jakých by se 

kurzu zúčastnili. Při sestavování ankety jsem čerpal ze svých zkušeností a doporučení 

zaměstnanců firmy Surf-trip, která má několikaleté zkušenosti s pořádáním surfových 

kempů. 

Teoretickou část začnu výčtem několika obtížně dostupných sportů, dále se budu 

věnovat blíže sportovním kurzům pořádaných UK FTVS, představím základní údaje o 

surfingu jako takovém a nakonec přiblížím surfové kurzy a destinace, ve kterých by se 

mohl sportovní kurz pořádaný UK FTVS konat. V praktické části podrobně rozeberu 

jednotlivé anketní otázky a jejich vyhodnocením zjistím, zda by o sportovní kurz, 

zaměřený na surfování na vlně, byl zájem a za jakých podmínek by ho studenti nejraději 

absolvovali.
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1  Obtížně dostupné sporty pro ČR 

V České republice je naprostá většina sportů běžně dostupná, nejen proto, že 

máme jak hory, tak nížiny, ale také díky střídání zimních a letních měsíců. Také 

dostupnost sportovních hal a krytých sportovišť je velice dobrá, takže letní sporty lze 

dělat v zimě a naopak. Samozřejmě najdeme i sporty, které se v ČR provozovat dají, ale 

ne v tak rozvinuté formě, jako v zahraničních destinacích. Může to být například 

rafting, který se dá v rekreační formě bez problémů provozovat na českých řekách nebo 

kanálech, ale za extrémním či expedičním raftingem Češi často jezdí až na druhou 

stranu světa. Další takové příklady jsou třeba lyžování, snowboarding nebo 

horolezectví.  

Ovšem existují i sporty, které se v Čechách provozovat vůbec nedají. Mezi ně se 

řadí například skyrunning, extrémní horský běh charakteristický překonáváním 

nadmořské výšky větší než 2000 m.n.m., což v České republice není možné, protože 

nejvyšší nadmořská výška je 1 603 m.n.m. K dalším sportům, ke kterým je pro Čechy 

obtížné se dostat patří canyoning. ,,Canyoning je sport, ve kterém se prostupuje koryty 

horských říček, potoků a úzkých soutěsek, a to vždy ve směru jeho toku, tedy shora dolů. 

Na dně kaňonu během staletí voda vymodelovala a připravila řadu překážek, jejichž 

překonávání je ta hlavní zábava a vzrušení. Při canyoningu zdoláváte slaňováním 

vysoké skalní stěny a vodopády, plavete tůněmi s křišťálově čistou vodou, prodíráte se 

mezi obřími balvany, skáčete do hlubokých tůní s ledovou vodou, sjíždíte přírodní 

tobogány a skluzavky.´´ (Web 1). Bohužel, pro příznivce tohoto adrenalinového sportu, 

nejbližší oficiálně přístupné kaňony se nachází v rakouských Alpách. 

Dalším z výčtu sportů, které se v ČR provozovat nedají, je například heliskiing. 

Tento sport je v podstatě sjezdové lyžování nebo snowboarding. Podstatou tohoto 

sportu je však to, že je provozován mimo sjezdovky jen v místech, kde se běžným 

vlekem nelze dostat. Lyžař je vyvezen helikoptérou na vrchol hory, kde je vysazen a 

samostatně sjíždí horu až do jejího údolí. Nejvyšší hora ČR, jak jsem uvedl výše, je 

1 603 m.n.m. Heliskiing je provozován v mnohem vyšších nadmořských výškách. Jeho 

počátky jsou v horách v USA. Tento sport je velmi nebezpečný, protože lyžaři sjíždí 
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neupravené svahy, kde se podmínky mění velmi často vlivem slunce, větru, deště a 

podobně.  

Sporty výše uvedené jsou dostupné v nejbližším okolí Čech, ale například za 

mořskými kajaky se musí až k nejbližšímu moři a za zmiňovaným surfingem dokonce 

až k nejbližšímu oceánu, což z těchto sportů dělá sporty opravdu obtížně dostupné pro 

ČR. 

 

2.2 Historie surfingu 
První zmínky o surfingu se datují okolo roku 1778 a vztahují se k Jamesi 

Cookovi, který jako anglický námořní kapitán při svých cestách Atlantickým a Tichým 

oceánem viděl u Havajských ostrovů prvního surfaře. Údajně domorodce pádlujícího na 

čtyřmetrovém kusu dřeva směrem do oceánu, odkud se následně nechal vlnou nést zpět 

k pobřeží. James Cook shledal tuto činnost za nebezpečnou a Polynésanům ji zakázal. 

Naštěstí pro dnešní surfaře tento zákaz dlouho nevydržel a sjíždění vln na dlouhých 

prknech z kmene stromů Koa se stávalo více a více oblíbenější. Čím víc Evropanů 

navštěvovalo tyto krajiny, tím více se šířily epidemie, které dočasně způsobily zánik 

surfingu na Havajských ostrovech. Kolem roku 1900 se surfing opět dostává do kurzu 

zásluhou tzv. beach boys a stává se trvalou zábavou i vrcholovým sportem. Začínaly 

vznikat první surf kluby a o surfing se zajímala Hollywoodská filmová studia. Ke 

změnám dochází i v proměnách surfových prken, kdy surfaři experimentovali s délkou, 

šířkou a samotným tvarem, který se nejvíce podobal dnešním longboardům. Tyto 

experimenty vedly ke zdolávání větších a větších vln, což mělo za následek úmrtí 

prvního surfaře. Ve Spojených státech, konkrétně v oblasti kolem Kalifornie, byly díky 

rozmachu automobilového průmyslu objevovány stále nové spoty. Kalifornie se stala 

domovem komerčního průmysl. Vznikaly obchůdky se surfovým vybavením, surfové 

školy a kluby. Během 2. světové války surfing objevuje i jiné materiály než jen dřevo. 

Šlo například o skelnou tkaninu a polyesterovou pryskyřici. Experimentováním 

s novými materiály vznikají prkna na bázi laminace a dochází k vyrobení prvního prkna 

ne ze dřeva, ale z hmoty podobné polystyrenu. Tento druh výroby umožnil výrobu 

prken gigantických rozměrů určených pro sjíždění co největších vln. Do Evropy se 

surfing dostal s hollywoodskou filmovou produkcí, kdy si v roce 1956 filmaři všimli ve 

francouzském městečku Biarritz ideálních podmínek pro surfování a stali se prvními 
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surfujícími v Evropě. Surfing zažíval obrovský rozmach stejně jako předtím na Havaji, 

Austrálii a v USA. Francie rychle doháněla zaoceánské oblasti a vznikaly první federace 

a další organizace snažící se o organizovaný vývoj surfingu. Poprvé se zapojují i 

sponzoři a roku 1962 se uskutečňují první mezinárodní závody a následovně první 

mistrovství. Se stále zvyšujícím se počtem surfařů přicházely nové inovace a roku 1966 

spatřilo světlo světa prkno nazývané shortboard. Prkno, které je lépe ovladatelné 

zastínilo prkna doposud vyráběná. Další změny se týkaly nejen tvaru prkna, ale i jeho 

ploutviček (fins), které byly dvě, aby prkna byla ještě více točivá. S přibývajícími 

zkušenostmi a lepšími prkny surfaři poprvé dokázali jet uvnitř vln (tube). V roce 1976 

je založena International Surfing Association of Surfing (ISA), která pořádala amatérské 

i profesionální závody. Tato asociace funguje dodnes.  V 90. letech se do módy opět 

vrací longboarding a stává se vedle shortboardu další závodní disciplínou. Před 

olympiádou v Sydney roku 2000 se snažila ISA prosadit surfing na hry, bohužel bez 

úspěchu. Koncem 90. let  se jezdci znovu snažili zdolávat co největší vlny a vzniká druh 

surfingu označovaný jako tow-in. Tow- in spočívá v tom, že se jezdec do obří vlny 

nechá vtáhnout na vodním skútru, protože by nebylo možné vlnu sjet pouze za pomocí 

jezdcových sil (Young,2008). 

U nás historie není tak pestrá. Surfing v Čechách začínal velmi pomalu a to jen 

díky nadšencům, kteří se vydávali na vlastní pěst k oceánu bez vybavení a zkušeností. 

Většina z nich byla z dojmů nadšena a nalákali další nadšence. Při zvětšujícím se počtu 

zájemců vznikly první nápady organizovat surfové kempy. V roce 2008 se uskutečnilo 

první mistrovství České a Slovenské republiky v surfingu Quiksilver Czech & Slovak 

Surfing Championship. V této době již začínaly fungovat první surfové kempy. 

Až do současnosti se pořádají jak amatérské, tak profesionální závody, surfing 

stále nabývá na oblíbenosti a objevují se další a další možnosti sjíždění vln. 

 

2.3 Surfing 
Slovo surfing pochází původně z angličtiny a znamená klouzání se po povrchu. 

V tomto případě po vlnách. Surfování se řadí mezi vodní sporty, při kterém surfař sjíždí 

pohybující se vlny směrem ke břehu. Je k tomu potřeba speciální náčiní zvané 

surfboard. Ze surfingu se postupem času vyvinuly další sportovní disciplíny jako 

například windsurfing, kitesurfing a další extrémní sporty. 
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Obr. č. 1 – Surfing. Zdroj: http://7-themes.com/6812854-surfing-wallpaper.html 

 

2.3.1 Členění surfových disciplín 

 ,,SHORTBOARD – Jde o krátká i delší surfová prkna, především polyesterová, 

využívaná podle velikosti vln. Tato prkna jsou připnutá z bezpečnostních důvodů 

leaschem na nohu (v místě nad kotníkem). Je zvykem je označovat: Shortboard, 

Fishboard, Funboard, Mini Gun, Mini Malibu. 

 

 LONGBOARD - Dlouhé surfové prkno, které vychází z parametrů tradičního 

Malibuboardu. Minimální délka Longboardu je 9 stop (274,5 cm). 

Nejpoužívanějším Longboardem je 9 stop dlouhé prkno. Longboard je populární 

především možností přemísťovat se chůzí ze zádi na příď a také možností 

famózní jízdy na přídi – Nose ride. 

 

 KNEEBOARD – Surfové prkno, které se nejvíce podobá shortboardům, je pouze 

širší a objemnější, aby umožňovalo surfing vkleče. V poloze na kolenou zůstává 

surfer při jízdě na kneeboardu po celou dobu jeho surfingu. 

 

 BODYBOARD – Bodyboard používají osoby, které praktikují surfing vleže. Jde 

o malé lichoběžníkové prkno z pružného plastu, které je uchyceno leashem na 

http://7-themes.com/6812854-surfing-wallpaper.html
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ruce (v místě zápěstí). K surfingu bodyboarder požívá ploutve. V závodech je 

maximální délka bodyboardu limitována 5 stopami (152,5 cm). 

 

 SKIMBOARD – Jde o velmi tenká dřevěná (balsová), polyesterová a i 

karbonová prkna, která jsou velikostí přirovnávána k bodyboardům, avšak jsou 

kapkovitého tvaru. Skimboardeři surfují především na písčitých plážích, kde 

dochází ke kontaktu s konečnou fází přílivové vlny. Čekající skimboarder na 

pláži se rozběhne a hodí před sebe na zbytek odtékající vlny své prkno a klouzá 

se tak po hladkém písčitém povrchu a praktikuje při tom různé manévry. Vyspělí 

surfeři se nejen klouzají na písčitých plážích, ale též sjíždějí konečnou 

shorebreakovou vlnu, těsně u břehu.  

 

 BODYSURF – Jsou to především velmi dobří plavci, kteří nepoužívají žádné 

surfové prkno. Surfují na vlastním těle a k snadnějšímu sjíždění vln využívají 

ploutve. 

 

 PADDLEBOARD -  Po zrodu surfingu jako sportu začaly pobřežní hlídky (Life 

Guards) na kalifornských a australských plážích využívat surfová prkna 

k záchranným akcím. Záchranáři si tak postupně po celém světě vytvářejí 

speciální Paddleboardy, které se nejvíce podobají olympijskému windsurfovému 

plováku, s úchytnými poutky po obou stranách. Na paddleboardu se pádluje 

především v pozici na kolenou, ale samozřejmě i vleže. Pobřežní hlídky pořádají 

i závody, kdy surfer musí nejen dobře pádlovat, ale i umět sjíždět s tímto 

paddleboardem vlny. 

 

 WAVE SKI – Po experimentování s mořským kajakem vzniká Wave ski. Jde o 

surfové plavidlo, které je vzhledově nejvíce podobné objemnějšímu malému 

paddleboardu. Na wave ski se surfuje vsedě a k pádlování se používá stejně jako 

u kajaku pádlo. V místě, kde surfer sedí a kde má chodidla, jsou poutka 

k lepšímu kontaktu s wave ski. 
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 SURF KAYAK A SURF CANOE – Vyznavači kajaků a kánoí se stále častěji 

objevují se svými plavidly ve vlnách. Nevýhodou kajaků a kánoí při jízdě ve 

vlnách je značná pravděpodobnost jejich zlomení či naplnění mořskou vodou. 

 

 TOW-IN – Při surfování v big waves jsou vlny tak velké, že z počátku jejích 

zlomu jsou ploché, a tím pro surfera obtížné k upádlování. Proto se k místu 

zlomu vlny surfeři na laně roztahují pomocí jet-ski (vodní skútr) a na Hawaii 

dokonce i někdy vrtulníkem. Obsluha jet-ski musí být velmi zkušená jak v jízdě se 

skútrem, tak v dokonalé znalosti vln. Po roztažení surfera se od něj musí jet-ski 

co nejdříve vzdálit. Při tow-in se používají krátké shortboardy s poutky na nohy 

jako u windsurfingu.´´ (Babič, 2008) 

 

2.3.2 Vznik vln 

Mořská vlna je pohyb částí vody. Vlny jsou vyvolávány především větrem 

(eolické vlny) a mořskými proudy. Mimoto mohou být vyvolány i zemětřesením, 

sesuvem půdy nebo části ledovce do vody apod. Vlny se navíc mohou navzájem sčítat 

nebo naopak rušit, takže vlnění hladiny je poměrně složitý a ještě ne zcela prozkoumaný 

proces. Vlny mají navíc značnou setrvačnost, takže moře zůstává zvlněné i po ustání 

větru, a mohou se šířit až do vzdálenosti tisíce kilometrů. Tvar vlny se výrazně mění, 

když se vlna blíží k břehu. Rotační pohyb částic vody se přibrzďuje o dno, zatím co u 

hladiny si rychlost uchovává. Tím se zkracuje délka vlny, a když je hloubka vody asi 

1,3násobek výšky vlny, vlna se láme. Eolitická vlna lámající se při pobřeží, vysoká a 

krátká, se nazývá driftová. Tato vlna je vhodná pro surfing. Pod zlomem s sebou strhává 

vzduch, čímž dochází k jejímu zpěnění. Vrchol vlny se označuje jako hřbet, nejnižší 

bod jako důl nebo vpadlina. Délka vlny je vzdálenost mezi dvěma hřbety, výška vlny 

vzdálenost mezi hřbetem a dolem. Perioda vlny je čas, který uplyne, než se hřbet 

následující vlny objeví na témže místě. Rychlost vlny se spočítá jako podíl délky 

s periodou. (Kössl, 1999) 

 Ve chvíli, kdy se vlna na jejím vrcholu začne lámat, je ideální pro sjetí. Po 

zlomení se zpěněná voda pohybuje stále směrem ke břehu, což jsou ideální podmínky 

pro začátečníky. Vlna má stále sílu a rychlost, ale je jednoduché ji chytit a nacvičovat 

základní surfový postoj. 
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 Důležitým faktorem, který vlny ovlivňuje, je dmutí mořské hladiny. Pro laiky 

příliv a odliv. Příliv je zvýšení mořské hladiny a odliv je její snížení.  Je způsobeno 

slapovými silami. Tyto síly jsou v podstatě působení gravitace Slunce a Měsíce na moře 

a oceány během otáčení Zeměkoule. Výšku přílivu a odlivu ovlivňuje také tvar pobřeží. 

Největší rozdíl mezi přílivem a odlivem na světě je v Kanadě, v zálivu Fundy. Při 

přílivu se zde hladina zvedá až o 20 metrů. V Evropě je místo s největší rozdílem přílivu 

a odlivu poblíž pobřeží Francie v zátoce Mont-Saint-Michel. Tam je rozdíl až 13 metrů. 

Informace a předpovědi o výšce vln a jejich periodě, o síle a směru větru a výšce 

mořské hladiny jsou k nalezení na internetových stránkách www.magicseaweed.com. 

Podle těchto předpovědí si surfaři vybírají, kdy a kam půjdou surfovat. 

 Nejlepší vlny na surfování se nachází v oceánu, avšak můžou být také na 

jezerech a řekách v podobě tzv. stálé vlny. Dají se také využívat vlny umělé, například 

vlny vytvořené za lodí nebo na umělých kanálech a bazénech. Obecně by se dal 

„surfing“ přeložit jako sjíždění vln na čemkoli a jakýmkoli způsobem. Domorodé 

kmeny v Pacifiku sjížděly vlny na různých typech podomácku vyrobených plavidel a to 

většinou ve stoje nebo vleže. V současné definici surfování se nejvíce uvažuje o surfaři 

stojícím na surf boardu, tzv. „stand- up surfing“. Lidé vymysleli spousty možností, na 

čem a jakým způsobem vlny sjíždět. V dnešní době už surfing není jen sport pro ty, 

kteří se u oceánu narodili. Za surfingem se jezdí tisíce kilometrů daleko. Je to částečně i 

životní styl, který lidi přitahuje. Je spojený i s určitou subkulturou. Podmínky pro 

sjíždění vln určuje hlavně sama příroda a nic mechanického. Existuje několik surfových 

disciplín. Mají několik zásadních rozdílů a liší se tvarem a formou prkna, délkou, stylu 

jízdy a druhu vlny, na které je prkno určeno.  

 

2.3.3 Vybavení 

Surfování má velkou výhodu v tom, že není nutnost utrácet velké sumy peněz za 

vybavení. V podstatě stačí jen plavky a prkno, kterých je v krámcích na pobřeží oceánu 

dostatek a z druhé ruky se dají pořídit za zlomek ceny nového. 

Surfy: 

Surfová prkna se rozlišují hlavně tím, pro koho jsou určena. A to na surfy pro 

začátečníky a surfy pro pokročilé a profesionální surfery. Rozměry surfů se udávají ve 

stopách a palcích, kde 1´ stopa je 30,48 cm a 1´´ palec je 2,54 cm.  

http://www.magicseaweed.com/
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Začátečnická prkna jsou delší, mají větší objem a zaoblené tvary. Tyto 

parametry zaručují větší stabilitu prkna a tím snadnější osvojení surfových dovedností. 

Mohou se také lišit materiálem. Úplní začátečníci většinou začínají na prknech 

s pěnovým povrchem, kvůli bezpečnosti jak pro ně samotné, tak pro okolní surfaře. 

Prkna jsou pevnější, aby nebyly tak náchylné na poškození. Pro začátečníky se vyrábí 

též prkna s plastovým odolným povrchem nebo prkna potažena pryžovou 

protiskluzovou hmotou. Mezi začátečnická prkna patří například Mini Malibu (kolem 

7´stop), Malibu (kolem 9´stop) a Longboard (od 9´stop).  

Surfeři používají prkna krátká i dlouhá. Záleží na typu a velikosti vln, které 

chtějí sjíždět. Sem patří například Shortboard (od 5´4´´ stop), Fishboard (od 5´4´´ stop), 

Funboard (od 5´10´´ stop), Mini Gun (od 6´4´´ stop), Gun (od 7´4´´ stop) a Longboard 

od 9´0´´ stop). Tyto prkna jsou vyráběna z lehkých a křehkých materiálů, aby byla co 

nejlehčí a co nejvíce ovladatelná. Nejčastěji se používá laminace skelnými vláky. 

Můžeme narazit ale i na prkna vyrobená například z balzového dřeva. 

Typy surfových prken: 

Longboard a Malibu – prkna vhodná jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Začátečníci 

s nimi trénují na pěně, kde je jednoduché chytnout vlnu a velká stabilita prkna 

usnadňuje surferům postavení na nohy. Pokročilí a profesionální jezdci jezdí na 

menších, ještě nezlomených vlnách. Na rozdíl od ostatních prken je možnost pohybovat 

se po prkně za jízdy vpřed a vzad. Nevýhodou je jejich váha, obtížné překonávání vln a 

horší manévrování. Délka prkna je cca od 8´0´´ do 14´0´´. Má zakulacenou špičku a 

většinou jen jednu finu. 

Gun – jsou prkna určená do velkých vln. Délka prken je od 7´0´´ do 12´0´´. Jsou velmi 

úzká a tenká. Tvarem připomínají shortboard, ale délkou se blíží k longboardům a 

malibu. Guny jsou stabilnější při vyšších rychlostech, které jsou ve velkých vlnách 

dosahovány. Také umožňuje lepší pádlování a tím lepší rozjezd na vlnu, aby bylo 

možné velké vlny vůbec chytit. 

Funboard – je takový mezistupeň mezi longboardem a shortboardem. Většinou jsou 

7´0´´ až 8´0´´ dlouhé. Je tvarován tak, aby se na něm daly chytat vlny snadněji než na 

shortboardu, ale přitom je manévrovatelnější než longboard. Je vhodný jak pro 

začátečníky, tak jako pomůcka pro přechod mezi longboardem a shortboardem.  
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Shortboard – nejpoužívanější a nejoblíbenější prkno mezi surfaři vůbec. Vhodné pro 

pokročilé a profesionální jezdce. Obtížněji se s ním chytají vlny a má také horší 

stabilitu, zato je lehce ovladatelné a dají se s ním předvádět akrobatické triky. 

Profesionálním surfařům jsou tyto prkna vyráběna na zakázku, aby přesně seděly jejich 

potřebám. Délky se pohybují od 5´2´´ do 7´2´´.  

Fish – svými vlastnostmi velice podobný shortboardu. Též určený pro pokročilé a 

profesionální jezdce. Liší se tím, že má prořízlou zadní část prkna a je o něco kratší a 

širší. Tato část má usnadňovat odtok vody a tím způsobovat větší točivost i v menších 

vlnách. Obtížně se na něm chytají vlny, ale je lépe manévrovatelné. 

Obr. č. 2 – Typy surfových prken. Zdroj: http://en.freshsurf.de/types-of-surfboards/ 

Leash: 

Leash je ocelové lanko v plastovém obalu, jednou 

stranou přichyceno k zádi surfového prkna a druhou 

nad surferův kotník. Tímto leashem by mělo být 

opatřeno každé prkno, protože zabraňuje jeho 

uplavání. 

Obr. č. 3 – leash 

Zdroj: http://www.oceansource.net/shop/unisex/sup-accessories-surfing-accessories-

accessories/surfboard-leash/ion-surfboard-leash 
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Wax: 

Wax je speciální vosk, který je pro surfování nezbytný. 

Před každým surfováním se maže na povrch prkna, aby 

to surferovi pod nohama neklouzalo a mohl tak lépe 

manévrovat. Waxy se dělí podle toho, do jaké teploty 

vody jsou používány. 

         Obr. č. 4 - wax 

   Zdroj: https://livefamous.com/product/famous-surf-wax 

 

Grip: 

Je gumová protiskluzová podložka, která se lepí na 

záď surfového prkna a slouží k tomu, aby surfeři 

mohli ve vlnách provádět radikálnější manévry. 

         Obr. č. 5 – grip 

Zdroj: http://www.lunasurf.co.uk/news/115/Torger-Svindland-scores-Surf-Norge-cover- 

riding-Lunasurf-tailpad-%26-leash.html 

 

Fins: 

Finy, česky také ploutvičky, jsou přidělány zespodu na zadní stranu surfového prkna. 

Slouží ke snazšímu ovládání a větší točivosti prkna. Počet ploutviček se liší v závislosti 

na typu prkna. Longboardy, které nepotřebují být točivé, mají zpravidla jednu dlouhou. 

Nejčastěji se však objevují ploutvičky tři. Není ale 

výjimkou vidět prkno s pěti ploutvičkami. Na prknech 

pro pokročilé surfery jsou ostré a tvrdé, na 

začátečnických prknem jsou z bezpečnostních důvodů 

montovány měkčí nebo rovnou gumové. 

         Obr. č. 6 – fins  

Zdroj: https://thesurfshop.co.nz/hexcore-performance-fins-quad-

set.html?SID=s25523msvrvup6v1nams8msb15 

http://www.lunasurf.co.uk/news/115/Torger-Svindland-scores-Surf-Norge-cover-
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Neopren: 

To, v čem surfař jezdí je dáno většinou roční dobou a destinací, ve které se nachází. 

V tropech, subtropech nebo v letním období v jižní Evropě lze jezdit jen 

v boardshortkách (kraťasové plavky). Často se používá lycra, což je elastické triko 

chránící před slunečními paprsky a odřením od 

navoskovaného prkna. V oblastech 

s chladnějším podnebím a chladnější vodou se 

jezdí v neoprenech. Může to být Neopren top 

(neoprenové triko s dlouhými rukávy), Neopren 

Short (s krátkými rukávy i nohavicemi), 

Neopren Integral (s dlouhými rukávy i 

nohavicemi). Při výběru neoprenu je důležité 

koukat i na tloušťku neoprenu. Například 

označení 3 – 2 mm znamená, že na torsu těla je 

3 mm tlustý a rukávy a nohavice jsou 2 mm 

tlusté. Do arktických vod existují i neopreny vyhřívané. Obr. č. 7 - neopren 

Zdroj: http://www.alibaba.com/product-detail/Surfing-wetsuits-for-women-diving-

wetsuit_1607666241.html 

Neopren vybírá surfer podle teploty vody: 

Teplota 

vody ve 

°C 

Shortky Lycra 
Neopren 

Top 

Neopren 

Short 

3-2 mm 

Neopren 

Integral 

3-2 mm 

Neopren 

Integral 

5-3 mm 

10 – 15      X 

15 – 20    X X  

20 a více X X X    

Tabulka č.1 – Použití neoprenu dle teploty vody 

 

2.3.4 Pravidla a bezpečnost 

Každý surfař, než začne s praktickým nácvikem, by měl znát pravidla surfingu a 

zásady bezpečnosti. Ty uvádí, jak se má surfař chovat, aby neohrozil sebe ani ostatní 

surfaře. 

http://www.alibaba.com/product-detail/Surfing-wetsuits-for-women-diving-wetsuit_1607666241.html
http://www.alibaba.com/product-detail/Surfing-wetsuits-for-women-diving-wetsuit_1607666241.html
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 Jako první by se měl správně vybavit pro aktuální podmínky, jako jsou teplota 

vody a síla slunečního záření. Dále překontrolovat stav surfu a prkno namazat voskem. 

U oceánu si důkladně prohlédnout spot a vlnu lámající se na něm a v případě neznalosti 

spotu, se raději zeptat místních surfařů. Když surfař vkročí do oceánu, musí 

bezpodmínečně dodržovat následující pravidla pohybu a jízdy na vlnách. 

Pravidla bezpečného pohybu a jízdy na vlnách 

 ,,Na jedné vlně může surfovat pouze jeden surfer 

 Přednost při sebrání vlny a naskočení na prkno (take off) má ten surfer, který je 

blíže ke zlomu vlny 

 Surfer, který naskočí jako první na surf (take off), má přednost i před Sumerem, 

který je sice blíže ke zlomu vlny, ale naskočí na vlnu později 

 Surfer, který sjíždí vlnu, má přednost před Sumerem, který pádluje, oba dva 

surfeři musí však zabránit kolizi 

 Surfer nemůžu čekat na vlnu pod jiným Sumerem, který nad ním zahajuje surfing 

 Nikdy nezůstávejme pod druhým Sumerem. Čekání na vlnu a pádlování 

provádějme vždy v řadě“ (Babič, 2008). 

 

2.3.5 Nebezpečí při surfingu 

Surfing se řadí mezi adrenalinové a velmi nebezpečné sporty. V oceánu hrozí 

velké množství nebezpečí, na které je nutno dávat si pozor. 

Vlny 

Vlny, bez kterých by surfing vlastně ani neexistoval, mají obrovskou sílu. Při pádu 

z vlny může dojít k úrazu vlastním prknem nebo leashem. V případě, že surfař o prkno 

přijde, hrozí velké riziko, že při snaze dostat se na břeh se absolutně vyčerpá a bez další 

pomoci může dojít až k utonutí. 

 

Oceánská proudy 

Voda, která ve vlnách dorazí k pobřeží, se zákonitě vrací zpátky do oceánu. Tvoří 

proudy, které jsou velmi silné a pokud se do nich surfař dostane, táhnou ho od břehu 
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směrem do oceánu. Zkušení surfaři využívají tyto proudy jako snadnou cestu za vlny na 

line-up. Nejsnadnější cesta z těchto proudů ven, je pádlovat kolmo na proud. 

Oceánská dno 

Dna spotů můžou být buď písčitá (beach break) nebo skalnatá (reef). Písčitá dna jsou 

nejbezpečnější, ale mohou se měnit v závislosti na síle a velikosti vln. Reefy oproti 

tomu zůstávají pořád stejné. Ale protože se skládají z kamenů, skal a ostrých korálů, 

hrozí riziko pořezání nebo úderu. 

Spálení sluncem 

Přestože se to díky vanoucímu větru a chladivé vodě nezdá, sluneční paprsky mají 

velkou sílu a s ní tím vzniká nebezpečí spálenin. Na části těla, které nejsou chráněny 

neoprenem, plavkami nebo lycrou, je důležité používat opalovací krém s vysokým 

ochranným faktorem. Surfaři si často na citlivá místa na obličeji jako jsou nos, čelo a 

tváře nanáší zinkovou mast, která se ve vodě nesmyje a nepropouští žádné sluneční 

paprsky. 

Život v oceánu 

V oceánu žije velké množství různých živočichů a rostlin, které člověku můžou ublížit. 

Často se objevují uštknutí od mořských hadů a popálení medúzami, ale také napadení 

žralokem. 

Ostatní surfaři 

Hlavně v případě, kdy se na spotu objeví větší počet surfařů je nutno dodržovat pravidla 

bezpečné jízdy, aby se tak minimalizovalo riziko kolize. Avšak zabránit tomu zcela 

nejde. Nebezpečné situace vznikají zejména při proplouvání vlnami zpět na line-up. 

 

2.4 Sportovní kurzy na UK FTVS 
Při studiu na UK FTVS, co se sportovních kurzů týká, má každý obor velice 

podobné, ale ne stejné složení studijního plánu. V každém oboru po dobu studia jsou 

zahrnuty povinné sportovní kurzy jako např. kurz lyžování, kurz vodní turistiky, kurz 

bruslení a kurz cyklo- turistický, který musí každý student během studia povinně 

absolvovat. Dále škola nabízí nepřeberné množství volitelných sportovních kurzů. 
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Studenti mohou vybírat ze zimních i letních kurzů pořádaných v Čechách i v zahraničí. 

V nabídce jsou tradiční české sporty jako kanoistika, sportovní hry nebo třeba 

vysokohorská turistika. Jsou zde i obtížně dostupnější sportovní kurzy pro ČR, kam 

patří například mořské kajaky nebo kurz windsurfingu, na který se jezdí až do 

Chorvatska. Bohužel kurz surfingu v nabídce stále není. 

 

2.5 Surfové kempy v Evropě 
Slovo kemp označuje zpravidla zážitkový pobyt zaměřený na určitou činnost. 

Běžně fungují například hudební kempy pořádané hudebníky a kapelami, sportovní 

kempy, dietní kempy a samozřejmě také surfové kempy. 

 Surfové kempy jsou pobyty u oceánu určené pro všechny věkové kategorie, kde 

se člověk naučí nejen základy surfingu, ale navíc pozná životní styl surfařů a podívá se 

na zajímavá místa. Kempy jsou organizovány na 9 dní (z toho 2 dny zabere cesta), a to 

jak pro úplné začátečníky, tak pro mírně pokročilé jezdce, kteří se chtějí pouze 

zdokonalovat. Hlavní důraz se klade na praktickou část výuky. Surfovat se chodí 

většinou dvakrát denně. Ráno se zkušenými instruktory, kteří vedou výuku a předávají 

cenné rady a odpoledne, kdy si klienti trénují jízdu sami. Pokud na učení v oceánu 

nejsou vhodné podmínky, přejíždí se na jiný, vhodnější spot anebo se zařazuje 

teoretická část výuky, která za normálních okolností probíhá navečer. Účastníci jsou 

během výuky natáčeni, aby se při večerním promítání mohli poučit ze svých chyb. Dále 

jsou promítána instruktážní videa a pokud to podmínky dovolí, je do programu kempu 

zajištěna exkurze do jedné z výroben surfů. Během týdenního pobytu je v plánu ještě 

jeden výlet, ale to vše záleží na dohodě klientů a organizátorů. Volný čas mohou 

kempeři trávit odpočinkem na ubikaci nebo na pláži, v přilehlých městečkách 

ochutnávat mořské plody anebo se jen tak toulat okolní krajinou. Všichni kempeři bydlí 

spolu na jednom místě, takže mohou diskutovat o svých zážitcích a navazovat nová 

přátelství. Na konci týdne jsou pořádány závody o hodnotné ceny (Web 2). 

 Všechny společnosti pořádající surfové kempy mají, až na malé rozdíly, skoro 

stejnou náplň kurzu i stejné podmínky a cenou se liší minimálně. Pobyty se prodávají 

v balíčcích služeb. Většinou zahrnují dopravu automobily z České republiky a zpět, 

přesuny na místě, výlety do okolí, ubytování, zapůjčení surfu s leashem, výukové lekce 

s instruktory, videocoaching (rozebírání natočených záběrů), dárek v podobě 
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kempového trička. Různé balíčky od různých společností se mohou lišit zajištěnou 

stravou, druhem dopravy nebo ubytování. 

 Dopravit na místo se lze buď s ostatními kempery auty nebo vlastní dopravou 

letadlem nebo též autem. Cestování s ostatními kempery má tu výhodu, že již během 

cesty je možno získávat užitečné informace a nové přátele. Avšak oproti dopravě 

letadlem je značně nepohodlnější. Ubytování bývá většinou skromnějšího charakteru 

v surfové tématice s co nejpříjemnější atmosférou. Lze ovšem zajistit i ubytování 

v soukromí v případě potřeby (Web 3). 

 V České republice je několik společností zabývající se pořádáním surfových 

kempů specializujících se hlavně na evropské destinace jako například Francie, 

Španělsko nebo Portugalsko. Postupem času ale stále více rozšiřují nabídku na 

exotičtější destinace, například Maroko, Indonésie a podobně. 

 

2.6 Evropské surfové destinace 
Podstatou surfingu je sjíždění lámajících se vln a takovéto vlny najdeme pouze 

v oceánu. Vlny vzniklé větrem na vnitrozemských vodních plochách jsou vhodné pro 

jiné vodní sporty, ale pro surfing nedostačující. To, jaké vlny jsou, způsobuje hned 

několik činitelů a to především síla a rychlost větru, velikost hladiny a hloubka vody. 

Nejdostupnější možnosti surfování pro Českou republiku jsou Francie, 

Španělsko, Portugalsko a Kanárské ostrovy. Je možno surfovat také na Islandu, 

v Británii nebo v Irsku, ale v těchto zemích nejsou podmínky tak příznivé, vzhledem 

k teplotám vzduchu a vody. 

V anketě jsou uvedeny jen Francie a Španělsko. Je to z toho důvodu, že jsou to 

dvě destinace, kam se české společnosti pořádající surfové kurzy zaměřují nejvíce. 

Proto je možnost přizpůsobit podmínky kurzu potřebám kurzu pod záštitou FTVS. 

 

2.6.1 Francie 

Celé západní pobřeží Francie od shora dolu lemuje více jak 90 surfových spotů. 

Všechny pláže jsou písčité a otevřené. Nejvyhledávanější oblastí je městečko Hossegor 
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a jeho okolí, ležící asi 60 km od lázeňského města Biarritz v Biskajském zálivu v oblasti 

nazývané Landes. Celá tato oblast se nachází v jihozápadní Francii (Barr, 2007) 

Do okolí tohoto městečka se soustřeďuje také největší množství surfových 

kempů pořádaných ve Francii, protože široká škála nejrůznějších spotů a vln nabízí 

možnost výběru pro každou úroveň surfování. Najdeme zde spoty od začátečnických až 

po spoty světové úrovně. Každoročně na podzim se zde konají závody světového 

poháru Quiksilver Pro France a v letních měsících společné mistrovství České a 

Slovenské republiky v surfingu. Pláže lemuje jedna dlouhá silnice, což v případě 

potřeby zajišťuje jednoduché přesuny mezi spoty. Hossegor je městečko, kde sídlí i 

velké množství světoznámých značek jako například Quiksilver, Volcom, Rip Curl, 

Globe a mnoho dalších. 

 České společnosti zde organizují surfové kempy většinou od poloviny června do 

začátku července a pak od konce srpna do konce září. Důvodem je několikanásobné 

zvýšení cen v letních měsících. Teplota vody se pohybuje kolem 20°C. Nejčastěji se 

využívá neoprenu s dlouhými rukávy a nohavicemi, ale otužilejší a zkušenější surfaře 

můžeme vidět i v neoprenu s krátkými rukávy. 

 

2.6.2 Španělsko 

Destinace, kde se pořádají surfové kempy ve Španělsku, se nachází na severním 

pobřeží v Biskajském zálivu a nazývá se Kantábrie. Základny jsou situovány na 

venkově. Centrem oblasti je město Santander. Tato oblast je velmi hornatá a nad 

písčitými plážemi jsou často vysoké útesy, takže kempeři občas musí zdolávat desítky 

schodů. Na pobřeží, stejně jako ve Francii, je velké množství spotů, ale přesuny mezi 

nimi už nejsou tak jednoduché, protože se musí autem přes malé vesničky. Podmínky 

pro surfing jsou podobné jako ve Francii. Konzistentní swell a v letních měsících i teplý 

oceán a slunečné počasí (Drouve, 2010). 

 Pobyty se sem přesouvají v pauze, kdy surfové kempy ve Francii nejsou. To je 

od začátku července do konce srpna.  
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

 

3.1 Cíle práce 

V teoretické části je představeno surfování na vlně jako jeden z obtížně dostupných 

sportů pro Českou republiku a surfové kempy všeobecně. Praktická část je založena na 

anketě provedené mezi studenty UK FTVS. Cílem práce je zjistit, jaký je zájem o 

volitelný kurz surfování na vlně pořádaný UK FTVS a za jakých podmínek ho studenti 

nejraději absolvují. 

 

3.2 Úkoly práce 
 Získání vyplněných anket od studentů UK FTVS 

 Zpracování získaných výsledků a dostupných informací 

 Shrnutí výsledků a závěr 

 

3.3 Výzkumné otázky 

 Měli by studenti UK FTVS zájem o kurz surfování na vlně? 

 Za jakých podmínek by studenti UK FTVS nejraději absolvovali kurz surfování 

na vlně? 
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4 METODIKA 

 

4.1 Použité metody 

Zvolil jsem metodu rešerše dostupných informačních zdrojů týkající se surfování 

na vlně a svých osobních dlouholetých zkušeností v tomto sportu. Výzkum byl 

prováděn dotazníkovou metodou realizovanou pomocí ankety. Otázky byly položeny 

tak, aby se z nich jednoznačně daly určit požadavky studentů na volitelný kurz 

surfování na vlně, dle četnosti jejich odpovědí (Hendl, 2005). 

Anketa je nesystematický průzkum názorů. Obvykle je prováděn v malé skupině 

za účelem zjištění myšlenek respondentů týkající se určitého tématu. 

 

4.2 Organizace šetření 

Výzkum jsem prováděl formou ankety, která se skládala z 18 otázek. Na FTVS 

v současnosti studuje okolo 2300 studentů a mojí snahou bylo dostat alespoň 10% 

vyplněných anket. Kladl jsem důraz a apeloval na respondenty, aby otázky byly 

vyplňovány pravdivě a dle skutečnosti. Anketu jsem vytvořil jak v papírové podobě, tak 

v elektronické pomocí internetového serveru www.survio.cz. Mezi respondenty jsem ji 

šířil po sociálních sítích, elektronickou poštou i přímo osobně. Otázky jsem 

vyhodnocoval z 222 vyplněných anketních listů. Protože jsem výzkum prováděl na 

FTVS, předpokládal jsem pozitivní přístup respondentů ke sportu.  

Anketní otázky byly vytvořeny tak, aby se na ně dalo odpovědět pouze jednou 

odpovědí. Případně výběrem z více možností (Kohoutek, 1998). 

 

Při zpracování bakalářské práce jsme využívali zejména metody analýzy, 

indukce, dedukce, syntézy a metodu dotazování (Katriak, 1978). 

 
Analýzou rozumíme dělení celku na menší části, což umožňuje identifikovat jednotlivé 

procesy. V práci tuto metodu používáme především k získání nových poznatků a 

k jejich následné interpretaci. 

Syntézou je proces obrácený, kdy začínáme u jednotlivých části a končíme u jednotného 

celku. Tuto metodu v bakalářské práci využíváme k vytvoření závěrů. 

http://www.survio.cz/
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Indukce je proces vyvození obecného názoru na základě mnoha poznatků o 

jednotlivostech. Využíváme ji k zobecňování poznatků, jež jsme získali během 

vyhodnocování anketních lístků. 

Dedukce je opakem indukce. Vyvozujeme konkrétní individuální poznatky z poznatků 

obecných. Tuto metodu uplatníme během rozpoznávání nejrůznějších faktorů, které 

působí na volbu odpovědí jednotlivých respondentů (Foddy, 1995). 

 

4.3 Struktura ankety 

Otázky v anketě byly zaměřeny na obecnou identifikaci uživatele. Například jak 

starý byl respondent, jakého byl pohlaví nebo jaký studijní obor studoval. Dále na jeho 

osobní zkušenosti týkající se kurzů na UK FTVS a surfingu. Hlavní část tvořily otázky, 

které zjišťovaly podmínky, za jakých by studenti volitelný sportovní kurz surfování na 

vlně nejraději absolvovali.  

 

4.4 Výzkumný soubor 

Cílová skupina byli všichni studenti UK FTVS bez ohledu na věk, studijní obor 

nebo druh studia. Anketa nebyla určena nikomu jinému, protože volitelný kurz by byl 

určen hlavně pro tyto studenty. Vyplňování ankety jinými respondenty mohlo 

zmanipulovat konečné výsledky. 
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APA nebo OSP
14%

MNG
21%

Fyzioterapie
22%

TVS
33%

TVS + Z, M, ČJ
6%

Vojenská 
tělovýchova

4%

JAKÝ OBOR NA FTVS STUDUJETE?

5 VÝSLEDKY 

 

Následující část práce obsahuje výsledky anketních otázek doplněné o grafy. Ke každé 

anketní otázce přikládám komentář obsahující rozepsaná procenta dle odpovědí 

respondentů.  

5.1 Jednotlivé anketní otázky 
 

 Otázka č. 1 

Jaký obor na FTVS studujete? 

První tři otázky měly hlavně informační charakter. V otázce č. 1 studenti 

odpovídali, jaký obor na FTVS studují. Skoro třetina dotázaných (30 %) uvedlo, že 

studují TVS (tělovýchova a sport). Studentů věnujícím se tomuto oboru je na FTVS 

nejvíce, tudíž se dalo předpokládat, že obsáhnou největší část. Druhý největší počet 

studentů, kteří vyplňovali moji anketu, označilo, že studují fyzioterapii (23 %). Dále 

anketu vyplnilo 22 % studujících management sportu, 15 % obor APA (aplikované 

pohybové aktivity) nebo OSP (osoby se specifickými potřebami), 6 % učitelský 

dvouobor TVS + zeměpis, matematiku nebo český jazyk a 4 % vojenskou tělovýchovu. 

Graf č. 1 - Obor 
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Žena
40%

Muž
60%

JSTE MUŽ NEBO ŽENA?

Otázka č. 2 

Jste muž nebo žena? 

Druhá otázka byla zaměřena na pohlaví dotazovaných. Poměr žen a mužů není 

na FTVS úplně stejný. Anketu vyplňovalo 60 % můžu a 40 % žen. Nelze určit, jaké 

pohlaví odpovídalo na otázku zájmu o kurz kladně či záporně, ale z výsledků vychází, 

že pohlaví studentů vyplňujících dotazník bylo rovnoměrně rozloženo. 

 

 

Graf č. 2 – Pohlaví 
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19 - 22
50%

23 - 26
39%

27 a více
11%

KOLIK JE VÁM LET?

Otázka č. 3 

Kolik je Vám let? 

Ve třetí otázce studenti uváděli, do které věkové skupiny patří. Teoreticky 

nejmladšímu studentovi může být 19 let. První možná odpověď tedy byla rozmezí 19 – 

22 let. Tuto možnost označilo 50 % studentů. Další možnost se týkala studentů 23 – 26 

let, kterých bylo 39 %. Poslední možnost počítající studenty ve věku 27 let a starší, 

označilo 11 %. 

 

 

 

Graf č. 3 - Věk 
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s přáteli
43%

sportem
41%

u počítače
1%

čtením a studiem
3%

jinak
12%

JAK NEJRADĚJI TRÁVÍTE SVŮJ VOLNÝ ČAS?

Otázka č. 4 

Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 

U čtvrté anketní otázky, vzhledem k tomu, že výzkum byl prováděn mezi 

studenty FTVS, jsem předpokládal velký zájem o sport. Uvedl jsem pět možností, ze 

kterých si studenti mohli vybrat a to zda tráví svůj volný čas s přáteli, sportem, u 

počítače, čtením a studiem nebo jinou aktivitou. Z výsledků vyplynulo, že nejčastěji 

v 43 % studenti tráví čas s přáteli. Jen o pár procent méně studentů, 41 %, uvedlo, že se 

nejraději věnuje sportu. Samozřejmě, že čas s přáteli se dá trávit sportem a sportovat se 

dá s přáteli. V této otázce byla důležitá hlavní myšlenka, zda respondent vyhledává spíš 

sportovní aktivitu jako takovou nebo spíš společnost přátel. 12 % volilo možnost 

různých jiných aktivit. Několik uživatelů, přesněji jen 3 % označili odpověď „čtením a 

studiem“ a 1 % dotázaných uvedli, že nejraději tráví čas u počítače. 

 

 

Graf č. 4 – Volný čas 
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Ano
69%

Ne
31%

VYHOVUJE VÁM NABÍDKA VOLITELNÝCH 
SPORTOVNÍCH KURZŮ NA FTVS?

Otázka č. 5 

Vyhovuje Vám nabídka volitelných sportovních kurzů na FTVS? 

V páté otázce jsem volil odpovědi ano a ne, protože jsem zkoumal, zda jsou 

studenti spokojeni s nabídkou sportovním volitelných kurzů. Během studia na FTVS 

jsou studenti, dle studijního plánu, povinni absolvovat určité sportovní kurzy. Dále je 

možnost zvolit z kurzů volitelných. Nabídka je velmi široká. Některé kurzy se skládají 

z několika druhů sportů a sportovních her. Dle odpovědí je 69 % spokojeno s nabídkou. 

Zbylých 31 % bylo spíše nespokojeno. Je možné, že jim v nabídce chybí zrovna surfing 

nebo nejsou spokojeni s náplní kurzů. 

 

 

Graf č. 5 - Nabídka 
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surfing
61%

windsurfing
12%

kiting
11%

seakayak
5%

jiný
11%

V PŘÍPADĚ NABÍDKY KURZU OBTÍŽNĚ 
DOSTUPNÝCH SPORTŮ PRO ČR BYSTE VOLIL/A?

Otázka č. 6 

V případě nabídky kurzu obtížně dostupných sportů pro ČR byste volil/a? 

Možností v této otázce bylo hned pět. Obtížně dostupných sportu pro 

Českou republiku je mnoho, ale vybral jsem vodní sporty srovnatelné se surfingem. 

V nabízených odpovědích byl i windsurfing a kiting, které je možno provozovat i ve 

vnitrozemí s pomocí větru. Ne ale v plném rozsahu se sjížděním vln. Nejvíce 

dotázaných volilo surfing (61 %). Potom s nízkými 12 % byl windsurfing. 11 % měl 

také kiting. Možnost nějakého jiného vodního sportu, který v nabídce nebyl uveden, 

měla 11 %. Na posledním místě, s 5 %, skončil seakayak. 

 

 

Graf č. 6 – Obtížné dostupné sporty 
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Zahraniční
46%

Tuzemské
54%

VYHOVUJÍ VÁM VÍCE KURZY ZAHRANIČNÍ NEBO 
TUZEMSKÉ?

Otázka č. 7 

Vyhovují Vám více kurzy zahraniční nebo tuzemské? 

V sedmé otázce mé ankety jsem se dotazoval, zda studenti upřednostňují kurzy 

pořádané v České republice nebo v zahraničí. Odpovědi na tuto otázku mohlo ovlivnit 

hned několik faktorů. To, že někdo volí raději kurzy tuzemské, může být způsobeno 

nechutí člověka k cestování. Dalším důvodem může být jazyková bariéra nebo časové 

důvody. Zahraniční kurzy trvají ve většině případů déle než tuzemské, protože je 

k přesunu na místo potřeba více čas. Zde 54 % účastníků volilo možnost tuzemských 

kurzů a 46 % možnost kurzů zahraničních. 

 

 

Graf č. 7 – Zahraniční nebo tuzemské 
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3 000 - 5 999
47%

6 000 - 8 999
45%

9 000 - 15 000
8%

KOLIK KČ JSTE OCHOTNÝ/A ZAPLATIT ZA VOLITELNÝ 
SPORTOVNÍ KURZ NA UK FTVS?

Otázka č. 8 

Kolik Kč jste ochotný/a zaplatit za volitelný sportovní kurz na UK FTVS? 

Osmá otázka se týkala sumy, kterou by byli studenti ochotni zaplatit za volitelný 

sportovní kurz na FTVS. Otázka měla spíš obecný a informační charakter, protože se 

nevztahovala přímo ke kurzu surfování, ale ke sportovním kurzům obecně. Samozřejmě 

surfing sem patřil také. Cena je určitě jedna z nejdůležitějších podmínek, podle kterých 

by se většina studentů rozhodovala. Záleží také na službách, které by byly studentům 

poskytnuty. Zejména úroveň ubytování, druh stravování, doprava apod. Ceny jsem 

rozdělil do tří možností. Nejnižší rozmezí (3 000- 5999) by bylo ochotno zaplatit 47 % 

dotázaných. Cenu od 6 000 do 8 999 by bylo ochotno zaplatit 45 % a 9 000- 15 000 by 

bylo ochotno investovat 8 %. Surfové kurzy svou cenou spadají do třetí možnosti od 

9 000 do 15 000 Kč. 

 

 

Graf č. 8 - Peníze 
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5 - 7
21%

8 - 10
57%

11 - 14
22%

KOLIK DNÍ (I S DOPRAVOU) BYSTE CHTĚL/A NA 
SPORTOVNÍM KURZU STRÁVIT ZA PŘEDPOKLADU, 

ŽE BY SE KONAL U MOŘE?

Otázka č. 9 

Kolik dní (i s dopravou) byste chtěl/a na sportovním kurzu strávit za předpokladu, 

že by se konal u moře? 

Tato otázka měla zjistit časové možnosti studentů, respektive kolik času by byli 

ochotni věnovat surfovému kurzu. V otázce byla zahrnuta i doprava, protože jeden den 

zabere cesta na místo konání kurzu, ať už ve Francii nebo Španělsku. Další den by 

strávili účastníci po ukončení kurzu na cestě zpět do České republiky. Zvolil jsem tři 

možnosti. Možnost nejkratšího pobytu, tedy 5- 7 dní, volilo 21 % dotázaných. 

Prostřední možnost pobytu na 8- 10 dní by uvítalo 57 % a nejdelšího pobytu, který by 

trval 11- 14 dní, by se rádo zúčastnilo 22 %. Počet dní konání kurzu úzce souvisí 

s cenou. Čím více dní, tím vyšší náklady. 

 

 

 

Graf č. 9 – Počet dní 
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Ano
29%

Ne
71%

ZÚČASTNIL/A JSTE SE NĚKDY AKCE V SURFOVÉ 
KOMUNITĚ?

Otázka č. 10 

Zúčastnil/a jste se někdy akce v surfové komunitě? 

V této otázce jsem zjišťoval, jestli se respondenti zúčastnili nějaké události v 

surfové komunitě nebo se surfovým tématem. Odpovědi se netýkaly surfování jako 

takového, ale povědomí o surfování. Kladně odpovědělo jen 29 %. Zbylých 71 % 

uvedli, že se se surfingem nesetkali. Se vzrůstající oblibou surfingu přibývá i akcí se 

surfovou tématikou. Od firem vyrábějících oblečení nebo sportovní potřeby, přes 

promítání reklamních videí až k akcím pořádaným samotnými organizátory surfových 

kempů.  

 

Graf č. 10 – Surfová komunita 
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Ano
9%

Ne
91%

Už jste někdy surfoval/a?

Otázka č. 11 

Už jste někdy surfoval/a? 

Na rozdíl od předchozí otázky jsem chtěl zjistit, zda už respondenti surfování 

zkoušeli. Logicky jsem předpokládal, že procento kladných odpovědí bude menší než u 

předchozí otázky. Kladně nakonec odpovědělo 9 % zúčastněných. Vzhledem k našim 

zeměpisným podmínkám je to pro mě nepřekvapující procento lidí, kteří se vydali k 

oceánu se surfovým kempem nebo na vlastní pěst. Zbylých 91 % se surfingem možná 

někde přišlo do styku, ale ve vlnách s prknem nikdy nebyli. 

 

 

Graf č. 11 - Zkušenost 
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Ano
94%

Ne
6%

ZAMLOUVALA BY SE VÁM MOŽNOST TÝDENNÍHO 
SURFOVÉHO KURZU NA POBŘEŽÍ  ŠPANĚLSKA 

NEBO FRANCIE?

Otázka č. 12 

Zamlouvala by se Vám možnost týdenního surfového kurzu na pobřeží  Španělska 

nebo Francie? 

Touto otázkou jsem chtěl zjistit, zda by respondenti měli zájem se surfového 

kurzu v rámci volitelných předmětů zúčastnit. Standardně týdenní surfové kurzy trvají 

sedm dní, ale dva dny stráví účastníci na cestě z Prahy a zpět. Do otázky jsem zařadil 

Španělko a Francii, protože jsou to dvě nejbližší a nejpopulárnější destinace na surfové 

pobyty. Výběr, jestli by dotazovaní raději volili Španělkou nebo Francii, jsem zařadil 

dále do samostatné otázky. Nepřekvapilo mě, že 94 % studentů odpovědělo kladně, že 

by je takovýto kurz lákal a chtěli by ho absolvovat. Pouhých 6 % označilo odpověď 

„ne“. Zřejmě je neláká představa surfingu jako takového nebo jim nevyhovovaly 

podmínky takového kurzu. 

 

 

Graf č. 12 - Možnost 
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Francie
31%

Španělsko
69%

RADĚJI BYSTE ABSOLVOVAL/A TAKOVÝ KURZ VE 
FRANCII NEBO VE ŠPANĚLSKU?

Otázka č. 13 

Raději byste absolvoval/a takový kurz ve Francii nebo ve Španělsku? 

Otázku jsem zařadil v návaznosti na předchozí otázku. Úkolem bylo zjistit, která 

ze dvou nabízených destinací respondenty láká více. Místo, kde se surfové kempy ve 

Španělsku většinou pořádají, je cca o 2 hodině cesty dále než Francie. Španělsko je též 

klidnější destinací oproti Francii. Tyto informace ale v otázce nebyly, takže se 

respondenti rozhodovali pouze na základě svých pocitů a zkušeností. Čekal jsem, že 

procenta budou vyrovnané, ale výsledky mě překvapily. Pro Francii hlasovala jen asi 

třetina dotázaných, přesněji 31 %. Ostatních 69 % by raději volitelný surfový kurz 

pořádaný ve Španělsku. Podle těchto výsledků by se rozhodovalo, kde se kurz případně 

bude konat. 

 

 

Graf č. 13 - Lokalita 
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Červenec
39%

Srpen
30%

Září
31%

V JAKÉM MĚSÍCI BYSTE SE TAKOVÉHO KURZU 
NEJRADĚJI ZÚČASTNIL/A?

Otázka č. 14 

V jakém měsíci byste se takového kurzu nejraději zúčastnil/a? 

Čtrnáctá otázka měla na výběr ze tří možností, kdy by se kurz mohl konat. 

Vybral jsem červenec, srpen a září. Jsou to měsíce, kdy se kempy standardně konají a 

kdy mají vysokoškoláci na FTVS volno. S výjimkou těch, kteří musí dohánět resty v 

opravném zkouškovém období během září. Z toho jsem usuzoval, že by studenti radši 

volili první dvě možnosti, ale samozřejmě záleželo na časových možnostech 

jednotlivých studentů. Odpovědi byly velmi vyrovnané. Pro červenec hlasovalo 39 % 

dotázaných. V srpnu by se takového kurzu zúčastnilo raději 30 % a v září 31 %. Nejvíce 

obsazované bývají surfové kempy, pořádané ve Francii, v září, protože v tu dobu tam 

probíhají závody světového poháru v surfingu ASP Quiksilver Pro France. 

 

 

Graf č. 14 - Měsíc 
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Ano
82%

Ne
18%

UVÍTAL/A BYSTE MOŽNOST ZÍSKAT ZA KURZ 
OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ V PŘÍPADĚ SPLNĚNÍ 

URČITÝCH POŽADAVKŮ?

Otázka č. 15 

Uvítal/a byste možnost získat za kurz osvědčení o absolvování v případě splnění 

určitých požadavků? 

Po absolvování některých kurzů na FTVS je možno za splnění určitých 

požadavků získat instruktorskou licenci. Například na kurzu vodní turistiky lze získat 

licenci instruktora vodní turistiky. Stejné je to i na lyžařském kurzu. Požadavky se 

skládají z praktické části, kde student musí předvést určitou dovednost dané sportovní 

disciplíny a části teoretické, která prověřuje znalosti formou testu. V případě surfového 

kurzu by však nešlo o instruktorkou licenci, ale o osvědčení o absolvování kurzu. Jediná 

surfová uznávaná licence je instruktor surfingu, kterou vydává mezinárodní surfová 

asociace ISA. Pro možnost získání osvědčení se vyslovilo 82 %. Zbytek (18 %) uvedlo, 

zaškrtlo odpověď ne, že by toto osvědčení nepotřebovali. 

 

 

 

Graf č. 15 - Osvědčení 
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autobusem (doba 
cesty cca 20 hodin, 

levnější
60%

letecky (rychlejší 
než autobus, 

dražší)
40%

DOPRAVU BYSTE VOLIL/A RADĚJI V 
AUTOMOBILECH NEBO LETECKY?

Otázka č. 16 

Dopravu byste volil/a raději v automobilech nebo letecky? 

V naprosté většině se na kurzy jezdí automobily. Přesněji tedy dodávkami pro 8 

lidí. Cesta trvá okolo 20 hodin, protože jezdí dva řidiči, kteří se střídají a zastavují jen 

na krátké zastávky. V možnostech jsem uvedl, že cesta auty je sice delší, ale výrazně 

levnější. Tuto možnost zvolilo 60 % dotazovaných. Dopravu letecky zvolilo 40 %. 

Doprava letecky je rychlejší, ale řádově dražší. Většinou kempeři přilétají na nejbližší 

letiště v dané destinaci a následně pro ně přijede transport do konečné destinace. Dle 

výsledků by se na kurz volila doprava automobily. 

 

 

 

Graf č. 16 - Doprava 
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Vlastní režie
54%

Zajištěná strava
46%

NA MÍSTĚ BYSTE SE CHTĚL/A STRAVOVAT VE 
VLASTNÍ REŽII NEBO MÍT STRAVU ZAJIŠTĚNOU?

Otázka č. 17 

Na místě byste se chtěl/a stravovat ve vlastní režii nebo mít stravu zajištěnou? 

Stravování na kurzech probíhá ve vlastní režii. Každý druhý den se jezdí na 

nákup do města, kde si kempeři mohou nakoupit potraviny dle jejich potřeby. 

Ubytování jsou vybaveny kuchyní, kde mají možnost si vařit dle jejich chutí. Dále 

záleží na místě ubytování, zda jsou poblíž nějaké obchůdky a restaurace. Ceny v 

restauracích jsou výrazně vyšší než v Čechách. Ceny v supermarketech jsou 

srovnatelné. V případě upraveného pro účely FTVS, by bylo možné stravování zajistit v 

nějaké z okolních restauracích. Zvolení zajištěné stravy by určitě zvýšilo cenu zájezdu. 

Stravování ve vlastní režii by zvolilo 46 % dotázaných a pohodlnější variantu stravy 

zajištěné by chtělo 54 %. V ceně standartního kempu je jedna nebo dvě večeře zajištěné 

organizátorem. Ty probíhají formou grilování. 

 

Graf č. 17 - Strava 
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Angličtina
42%

Čeština
58%

JAKÝ JAZYK VÝUKOVÝCH LEKCÍ BYSTE SI VYBRAL/A?

Otázka č. 18 

Jaký jazyk výukových lekcí byste si vybral/a? 

Výuka na surfových kempech probíhá pod vedením jak českých, tak 

zahraničních lektorů. Všichni zahraniční lektoři mluví velmi dobře anglicky. Záleží na 

organizátorech, jací lektoři na určitém kempu budou. Praktická část u oceánu tedy může 

probíhat v angličtině nebo češtině. Teoretická, jako rozbory videí, instruktážní video a 

přednášky, jsou vedeny v češtině. V otázce jsem zjišťoval, zda by studenti raději zvolili 

angličtinu nebo češtinu. Jazyková bariéra nebo špatné porozumění výkladu by mohlo 

mít vliv i na následující praktickou část výuky. Pro anglický jazyk hlasovalo 42 % 

dotázaných a 58 % by raději volilo jazyk český. Dle tohoto zjištění by kurz byl 

organizován tak, aby obě části výuky probíhaly v češtině. 

 

 

Graf č. 18 – Jazyk 
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5.2 Výsledky ankety 
Anketa měla za úkol zjistit, zda by studenti UK FTVS měli zájem zúčastnit se 

surfového kurzu a případně, jaké podmínky by upřednostňovali. Ženy i muži byli v 

anketě rovnoměrně zastoupení, stejně tak jako jejich studijní obory. Z výsledků lze také 

vyčíst, že studenti jsou spokojeni s nabídkou volitelných kurzů, ale zařazení volitelného 

týdenního kurzu surfování na vlně by rádi uvítali. Z ankety dále vyšlo, že skoro čtyři z 

pěti studentů se nikdy nezúčastnili akce se surfovým tématem nebo v surfové komunitě. 

Studenti by nejraději takový kurz absolvovali ve Španělsku během měsíce července. Na 

místo by se dopravili hromadně dodávkami a stravovat by se chtěli ve vlastní režii. 

Výuka by probíhala v češtině, takže studenti, kteří neovládají anglický jazyk, by s 

výukou také neměli problém. Příjemným zjištěním je, že více jak 90 % dotázaných by o 

takový kurz mělo zájem. 
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6 DISKUZE 

 

V bakalářské práci jsem zjišťoval, jaký zájem by byl o kurz surfování na vlně 

mezi studenty FTVS a za jakých podmínek by byla možná jeho realizace. Téma jsem 

zvolil z důvodu vlastního zájmu o surfing, kterému se věnuji řadu let a také proto, že 

právě zmiňovaný sport není zařazen v osnovách kurzovní výuky na FTVS. Cílem práce 

bylo zjistit, zda by studenti FTVS měli o tento kurz zájem. Případně podmínky za 

jakých by ho absolvovali. 

 Problém, se kterým jsem se v práci potýkal, byl nedostatek literatury k 

požadovanému tématu. Česká literatura zabývající se surfingem téměř neexistuje. 

Jediná kniha, kterou bylo možno použít, byl titul Surfing od Petra Babiče z roku 2008. 

Dalšími zdroji, ze kterých bylo možno čerpat, byly diplomové práce Petra Kouřila, 

Štěpánky Plaché a Zuzany Tomšů. Dále jsem čerpal z internetových zdrojů, jejichž 

poskytované informace jsou často od anonymních autorů. Téměř veškerá literatura 

potřebná pro vytvoření bakalářské práce je v angličtině, jelikož jsou kořeny tohoto 

sportu v Austrálii a USA, kde se hovoří anglicky. Autory těchto publikací jsou většinou 

samotní surfaři. Z výčtu cizojazyčných knih jsem se nejvíce inspiroval knihou od 

legendy světového surfingu Nata Younga. Informace ze všech zahraničních zdrojů jsou 

v podstatě shodné, liší se jen v maličkostech. 

 Podklady potřebné k vytvoření praktické části práce, byly získané 

prostřednictvím ankety. Ta byla vytvořena na základně práce zabývající se netradičními 

formami aktivního odpočinku vytvořené na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě 

(VŠPJ, Tomšů, 2011). 

 Anketu pro studenty FTVS tvořilo 18 otázek. V šetření Tomšů v roce 2011 bylo 

otázek pouze 11. Snažil jsem se získat co nejpodrobnější informace, na základě kterých 

by se kurz mohl uskutečnit. Počet vyplněných anket se také lišil. Anketu vyplnilo 222 

studentů FTVS v porovnání se 100 studenty VŠPJ. Hlavním faktorem může být počet 

studentů studujících na dané škole, v případě VŠPJ na dané katedře, který bude na naší 

škole zřejmě vyšší. 

 Nejen z mého výzkumu a prací ostatních autorů, ale také z informací od 

společnosti Surf-trip vyplývá, že popularita surfingu v ČR stále roste. Surfové kempy 
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jsou rok od roku více obsazovány a rozšiřuje se i nabídka destinací, kam mohou lidé za 

surfingem vyrazit. Ze svých vlastních zkušeností jsem vypozoroval, že stále více Čechů 

míří k oceánu nejen se surfovými kempy, ale i na vlastní pěst. Ať už jako zkušení jezdci 

nebo jako začátečníci. Nejnavštěvovanější destinací je stále Francie, ikdyž v otázce č.13 

většina respondentů uvedla, že by raději navštívila Španělsko. 

 V otázce č. 14 studenti měli označit, v jakém měsíci by se kurzu surfování 

nejraději zúčastnili. Každá ze tří možností měla přibližně stejný počet procent. 

Z informací od členů společností pořádající surfové kempy ale vím, že 

nejnavštěvovanějším měsícem je vždy září. V září je ve Francii i Španělsku stále teplá 

voda a navíc se pořádají surfové závody a to Česko- slovenské mistrovství v surfingu a 

závody světového poháru. 

 Pro vizualizace výsledků z ankety byly zvoleny grafy. Jevily se jako 

nejpřehlednější forma prezentace získaných dat. 

 Po zpracování všech dat jsem byl schopen odpovědět na předem položené 

výzkumné otázky. Měli by studenti UK FTVS zájem o kurz surfování na vlně? Ano, 

studenti o tento kurz projevili značný zájem. V otázce č. 5 měli respondenti odpovědět, 

zda jim vyhovuje nabídka volitelných kurzů na UK FTVS. 69 % dotázaných 

odpovědělo, že ano. Ale v otázce č. 12, kde jsem se ptal, jestli by uvítali možnost kurzu 

surfování na vlně, odpovědělo 94 %, že ano. Z toho vychází, že 63 % studentů je sice 

spokojeno s nabídkou volitelných kurzů, ale přesto by vypsání volitelného kurzu uvítali. 

Za jakých podmínek by studenti UK FTVS nejraději absolvovali kurz surfování 

na vlně? Z výsledků vychází informace o preferované lokalitě, typu stravování, druhu 

dopravy a termínu konání. Co se týče preferované lokality většina studentů (69 %) by 

volila Španělsko, s vlastním stravováním (54 %), autobusovou dopravou (60 %) v 

období měsíce července (39 %). 
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7 ZÁVĚR 
 

Výsledky práce by mohla využít katedra sportů v přírodě UK FTVS k uspořádání 

volitelného kurzu surfování na vlně. Vzhledem k tomu, že anketa probíhala mezi 

studenty, dá se předpokládat, že z velké části by o jejich účasti rozhodovala cena. 

Bohužel surfové kempy nepatří mezi nejlevnější. V otázce číslo 5 jsem zjišťoval, kolik 

by byli studenti do takového kurzu ochotni investovat. K odpovědi 9 000 – 15 000 Kč 

se přihlásilo 8 % dotázaných, což bylo ve skutečnosti 18 studentů. Takový počet by již 

na uspořádání kurzu určitě stačil. Při takovém počtu účastníků by byla dohodnuta nižší 

cena, než je cena běžných surfových kempů. 

Možnost konání surfového kurzu a jeho podmínek jsem konzultoval s 

organizátory ze společnosti Surf-trip, kteří jsou ochotni částečně uzpůsobit podmínky a 

cenu pro větší skupinu účastníků. Studenti, kteří mají rádi adrenalinové sporty, rádi se 

baví, cestují a žijí aktivní život, by o takový kurz zájem určitě měli. Vypsání tohoto 

kurzu by bylo pro školu jedině přínosem, protože by tak mohla získat i na popularitě. 

Já osobně jsem několik takových kurzů absolvoval se společností Surf-trip a to 

jak ve Francii, tak na španělském pobřeží. Ze svých zkušeností mohu účast na surfovém 

kempu jedině doporučit, protože jsem si kromě nových sportovních dovedností odvezl i 

spoustu nezapomenutelných zážitků. Surfing není jen sport, ale styl života, který se 

nepochybně vyplatí poznat. 
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9  PŘÍLOHY 

 

Příloha č.1 – zájmová anketa pro student UK FTVS 

 
1. Jaký obor na FTVS studujete? 
A. APA nebo OSP 
B. MNG 
C. fyzioterapie 
D. TVS 
E. TVS + Z, M, ČJ 
F. vojenská tělovýchova 
 
2. Jste muž nebo žena? 
A. muž 
B. žena 
 
3. Kolik je Vám let? 
A. 18 - 22 
B. 23 - 26 
C. 27 a více 
 
4. Jak nejraději trávíte svůj volný čas? 
A. s přáteli 
B. sportem 
C. u počítače 
D. čtením a studiem 
E. jinak 
 
5. Vyhovuje Vám nabídka volitelných sportovních kurzů na UK FTVS? 
A. ano 
B. ne 
 
6. V případě nabídky kurzu obtížně dostupných sportů pro ČR byste volil/a? 
A. surfing 
B. windsurfing 
C. kiting 
D. seakajak 
E. jiný 
 
7. Vyhovují Vám více kurzy zahraniční nebo tuzemské? 
A. zahraniční 
B. tuzemské 
 
8. Kolik jste ochotný/a zaplatit za celkové náklady na týdenní volitelný sportovní kurz 
na UK FTVS? 
A. 3 000 – 6 000 Kč 
B. 6 000 – 9 000 Kč 
C. 9 000 – 15 000 Kč 
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9. Kolik dní byste chtěl/a na sportovním kurzu strávit za předpokladu že se bude konat u 
moře? 
A. 5 – 7 
B.  8 – 10 
C. 11 – 14 
 
10. Zúčastnil jste se někdy akce v surfové komunitě? 
A. ano 
B. ne 
 
11. Už jste někdy surfoval/a? 
A. ano 
B. ne 
 
12. Zamlouvala by se Vám možnost týdenního surfového kurzu na pobřeží Španělska 
nebo Francie? 
A. ano 
B. ne 
 
13. Raději byste absolvoval/a takový kurz ve Francii nebo Španělsku? 
A. Francie 
B. Španělsko 
 
14. V jakém měsíci byste se takového kurzu zúčastnil/a? 
A. červenec 
B. srpen 
C. září 
 
15. Uvítal/a by jste možnost získat za kurz osvědčení o absolvování  v případě splnění 
určitých požadavků? 
A. ano 
B. ne 
 
16. Dopravu byste volil/a raději autobusem nebo letecky? 
A. autobusem (doba cesty cca 20 hodin, levnější) 
B. letecky (rychlejší než autobus, dražší varianta) 
 
17. Na místě byste se chtěl/a stravovat ve vlastní režii nebo mít stravování zajištěné? 
A. vlastní režie 
B.  zajištěná strava 
 
18. Jaký jazyk výukových lekcí byste si vybral/a? 
A. angličtina 
B. čeština 
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