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ABSTRAKT 

 

Název:  Role islámu v životě muslimských sportovců působících v Česku  

 

Cíle: Hlavním cílem této práce je analyzovat vztah islámu a sportu. Cílovou 

skupinou pro výzkum jsou tedy sportující muslimové působící (žijící) v Česku. 

Práce se zaměřuje na míru identifikace muslimských sportovců s jejich vírou 

a na jejich vztah ke sportu. Dále se zabývá tím, do jaké míry islám a zvyklosti 

s ním spojené ovlivňují život sportovců, přičemž reprezentativním příkladem je 

problematika půstu při ramadánu. 

 

Metody:   Jako metodu pro sběr dat jsme zvolili kombinaci strukturovaného rozhovoru 

a rozhovoru s návodem. Celkem bylo provedeno sedm rozhovorů 

s muslimskými sportovci (čtyřmi profesionálními a třemi amatérskými). Pro 

analýzu dat jsme použili metodu otevřeného kódování. 

 

Výsledky:  Zjistili jsme, že vztah muslimských sportovců (našich respondentů) k jejich 

víře se dá charakterizovat jako lidový islám či folklórní religiozita. 

Respondenti vnímají sport jako nedílnou součást svého života, která je 

naplňuje, ale kterou nedávají do kontextu se svou vírou. Zároveň se některé 

praktiky (zejména půst při ramadánu) související s muslimskou vírou 

neprojevily jako problematické a neslučitelné s běžným životem sportovce. 

 

Klíčová slova: islám, sport, muslimští sportovci, Česko 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Title:  The Role of Islam in Life of Active Muslim Athletes in Czechia  

 

Objectives:  The analysis of the relationship of Islam and sport is the main objective of this 

thesis. Sporting Muslims living in Czechia and active Muslim athletes are 

chosen as target group for our research. This thesis focuses on level of 

identification with Islam as their faith. It also focuses on their attitude to sport. 

It further deals with Muslim customs in terms of its effects on athletes’ life. 

The proper example is the Ramadan fasting. 

 

Methods:   We chose the semistructured interview as the method to collect data. We took 

seven interviews with Muslim athletes (four professional and three amateur 

athletes). We chose the method of open coding as the suitable method for 

analysing data. 

 

Results:  We found out that the relationship of Muslim athletes (our respondents) with 

their faith can be characterized as folk Islam or folk religiosity. Respondents 

also consider sport as a fully satisfying part of their life, but it is not linked 

with their faith. However other Muslim practices (represented mainly by 

Ramadan fasting) do not show as problematic or incompatible with ordinary 

athletes’ life.  

 

Key words: Islam, sport, Muslim athletes, Czechia 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ČAS Český atletický svaz 

ČBF Česká basketbalová federace 

ČFbU Česká florbalová Unie 

ČSH Český svaz házené 

FAČR Fotbalová asociace České republiky 

GCC Gulf Cooperation Council – Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu 

HR Heart rate – srdeční puls 

MO muslimská obec 

OH Olympijské hry 

OIC Organization of Islamic Cooperation – Organizace islámské spolupráce 

TV Tělesná výchova 

ÚMO Ústředí muslimských obcí 

VO2 spotřeba kyslíku 

VO2max maximální spotřeba kyslíku 

WHO World Health Organization – Světová zdravotnická organizace 
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1 ÚVOD 

 

Cílem této práce je analyzovat vzájemný vztah dvou světových fenoménů 

střetávajících se na území Česka. Jedná se o nejmladší světové náboženství islám jakožto 

nositele specifické víry a životního stylu, a sport jako globálně integrující prvek společnosti 

podléhající v mezinárodním měřítku konvencím a trendům západní kultury. 

Sport, jak jej známe v moderní podobě, prošel stejně jako jiné součásti života 

společnosti i jednotlivců dlouhodobým vývojem. Celkově se dá říci, že rozvoj pohybových 

aktivit, později volnočasových aktivit a v moderní době sportu reagoval na potřeby 

společnosti a utvářel se současně s jejím vývojem. 

Pohyb je pro člověka přirozenou činností, již od počátku jeho vývoje potřebnou 

k zabezpečení a uspokojení základních potřeb, zejména k přežití. Lepší fyzická zdatnost, 

dokonalejší ovládání předmětů (především zbraní) a specializovaná příprava později 

umožnily, aby lidé nahromadili určité přebytky, zabezpečili své přežití a získali tak volný čas. 

(Kössl et al., 2008) 

Tento volný čas byl z velké části vyplňován jednak odpočinkem, ale též různými 

slavnostmi. Tyto ve spojení s náboženskými obřady a rituály kladly velice často na člověka 

určité nároky spojené s fyzickou zdatností a kondicí. Kromě fyzické práce, lovu a slavností 

zde samozřejmě existoval fenomén nejen starověkému světu vlastní, a sice boj a válka. Tento 

aspekt života společnosti byl v dřívějších dobách jeho neoddělitelnou součástí. Proto bylo 

třeba se na tyto skutečnosti dobře připravit a to zejména po fyzické stránce.  

Každá starověká civilizace určitým způsobem rozvíjela všechny aspekty života, které 

jsou popsány výše. Velkou roli zde samozřejmě hrála geografická poloha ovlivňující přírodní 

podmínky oblasti, kterým se daná civilizace musela přizpůsobit. Nám jako Evropanům se do 

povědomí nejvíce dostává tělesná kultura starověkého Řecka a Říma. Ne snad proto, že by 

byla nejpropracovanější a nejdokonalejší, ale zejména kvůli geografické blízkosti k těmto 

oblastem a logicky tak kvůli obsáhlým znalostem o těchto kulturách. Nezpochybnitelným 

odkazem antického světa však bezesporu zůstávají Olympijské hry převedené do moderní 

komerční podoby oslavy sportu. 

Tato práce se do jisté míry pokusí opustit eurocentrický pohled na danou 

problematiku. Jednak zanalyzuje vztah pohybových a tělesných aktivit s původně 

blízkovýchodním nejmladším světovým náboženstvím a také bude klást důraz na pochopení 

muslimského pohledu na tuto oblast všedního života. Bude tedy objektivně posuzovat kulturní 
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rozdíly, tradice a zvyky ve vztahu k fenoménu, který je v dnešní době transformován zejména 

západní kulturou, a sice k modernímu sportu. Sport se v současné době stal jedním 

z největších druhů zábavy a dokonce již přijal roli ekonomické aktivity (průmyslu), která sice 

hýbe světem, nicméně je v něm nerovnoměrně rozložena. Na druhou stranu je tato prostorová 

diferenciace do jisté míry vyvažována médii, která distribuují pasivní sportovní zážitky takřka 

globálně. V této obecné charakteristice ovšem nesmíme zapomínat na roli sportu 

a pohybových aktivit jako prostředků k rekreaci, aktivnímu odpočinku či trávení volného 

času. 

Pohybovými aktivitami a sportem (ať už v jakékoli podobě) se tedy aktivně či pasivně 

zabývají lidé dlouhodobě a téměř všude po světě. Určité kultury mohou mít však díky svým 

tradicím, zvykům či náboženským zvyklostem a pravidlům na pojetí pohybových aktivit, 

trávení volného času a dnešního sportu různý pohled s různými odlišnostmi od zažitého 

evropsko-amerického vzoru. 

Cílovou skupinou pro tuto práci jsou muslimové, lidé vyznávající islám, náboženství 

pocházející z oblasti Blízkého východu. Muslimové věří, že jejich náboženství není nové, 

nicméně se jedná o poslední vyvrcholení stejné pravdy, kterou Bůh zjevil přes své proroky 

(islamweb.cz). 

Pro jednu pětinu světové populace není jen osobním náboženstvím, ale komplexní 

cestou života. Více než jeden a půl miliardy lidí všech ras, národností a kultur na celém světě 

jsou muslimové. Pouze asi jedna pětina muslimů žije v arabském světě, jedna pětina se 

nachází v Subsaharské Africe a největší muslimská komunita je v Indonésii. Značná část Asie 

je muslimská a taktéž významné menšiny se vyskytují ve středoasijských republikách, Indii, 

Číně, Severní a Jižní Americe a ve Východní a Západní Evropě. 

V dnešní době je k dispozici poměrně velké množství kvalitních prací na téma 

muslimských komunit v Evropě. Většina autorů zabývajících se touto problematikou pochází 

ze Západní Evropy nebo Severní Ameriky. České země proto v rozsáhlém spektru publikací 

většinou nejsou zmiňovány vůbec nebo jen okrajově. „Platí to také o jinak tak spolehlivém 

souhrnu poučení, jaké představuje Encyclopaedia of Islam. V jejím hesle Muslimun 

nalezneme podrobné informace o evropských muslimech, které systematicky výklad rozděluje 

do dvou skupin: jednak staré (autochtonní) muslimské skupiny ve východní Evropě a na 

Balkáně, jednak alochtonní soubory muslimských přistěhovalců v západní Evropě“ 

(Kropáček, 2009, s. 21). České země v tomto výčtu chybí a jsou zřejmě pokládány za oblast 

nedotčenou muslimskou přítomností. V posledních letech se však objevují jisté náznaky 
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a snahy informovat nejen akademickou veřejnost, ale i veřejnost laickou o muslimech 

a islámu v Česku. 

Musíme ovšem rozlišit publikace mající za úkol zvýšit informovanost o tomto stále 

aktuálnějším fenoménu a účelově vybíraná tvrzení či informace obecně prezentující celý 

islám a všechny muslimy na základě chování určitých skupin či frakcí tohoto náboženství. 

Zde je nutné si uvědomit, že muslimové nejsou homogenní skupinou. Jedná se velké množství 

lidí s mnoha způsoby pojetí a vnímání své víry. 

Předkládaná práce spojí všechny tři výše zmíněné aspekty (sport, islám a Česko) 

a bude se zabývat analýzou jejich vzájemného působení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Různé způsoby pojetí a interpretace islámu 

 

Dříve než se budeme zabývat vztahem islámu a sportu, je nutné upozornit na 

skutečnost, že každé konkrétní náboženství jako neformální instituce nemá homogenní 

povahu, tzn., že mezi věřícími existují různé názorové skupiny a různé interpretace či výklady 

jejich víry. Podobná situace panuje i mezi muslimy. Tuto skutečnost dokládá již základní 

rozdělení dvou větví islámu (sunnitská a šíitská). Nicméně islám je nesmírně složitý 

nábožensko-kulturní fenomén. Pokud o něm chceme hovořit zodpovědně a zároveň se chceme 

vyhnout účelovému zjednodušování, je třeba na něj nahlížet analyticky a komplexně. Rádi 

bychom tedy poukázali na hlubší dělení. Ovšem na druhé straně připouštíme, že při jakémkoli 

pokusu o schematizaci takto složitého fenoménu je třeba přijmout fakt, že existuje mnoho 

jiných řešení. Cílem této kapitoly je tedy poukázat na různorodost islámu, která se projeví při 

řešení výzkumných otázek této práce. Abychom tuto různorodost dokázali pochopit, musíme 

též poukázat na základní fakta spojená s islámem a oblastí, kde vznikl a rozvíjel se.  

Pro hlubší dělení islámu použijeme dva základní úhly pohledu. Za prvé rozdělení 

převážně na základě ideologicko-politického pojetí islámu (Mendel 2004): i) liberální islám 

umožňující „zduchovnění“ islámské doktríny, humanizaci práva a řešení komplikovaného 

vztahu mezi náboženstvím a sekulárním státem; ii) „středový proud“ zahrnující celou škálu 

náboženských konceptů, jejichž politická orientace může být různá, může skrývat určité 

fundamentalistické (islamistické) aspekty, avšak nejedná se o teoretickou základnu 

aktivistického fundamentalismu; iii) radikální islám prezentovaný zejména samozvanými 

laickými kazateli naplňujícími své projevy účelovou náboženskou frazeologií, ovšem i tento 

„prostor“ je značně komplikovaný iv) „lidový“ islám, který představují nejrůznější formy 

„folklórní“ religiozity a duchovního vyžití v rámci mystických řádů, někdy tento „žitý“ islám 

bývá označován za určitý příslib do budoucna, protože není svázán strohými pravidly šarí’y, 

je masový, apolitický a postrádá protizápadní xenofobii. Druhý pohled (Walseth a Fasting, 

2003) je založený na názoru, jakou roli by toto náboženství mělo hrát uvnitř společnosti 

a v životě každého muslima (Obr. 1). 
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Obr. 1: Různé způsoby interpretace islámu 

 

zdroj: Walseth a Fasting (2003) 

 

Sekularismus a fundamentalismus jsou dva krajní pohledy na funkci islámu. Zatímco 

sekularisté považují náboženství (islám) za osobní záležitost každého člověka (muslima), 

fundamentalisté jej považují za prostředek, kterým by měla být řízena celá společnost. Na 

druhé straně tradicionalisté a modernisté reprezentují odlišné přístupy interpretace islámu. 

Tradicionalisté zdůrazňují potřebu vykládat islám v podstatě v nezměněné podobě, tak jak jej 

vykládali muslimští učenci celá staletí. S tím souvisí důsledné dodržování všech aspektů 

života muslimů (pilíře islámu, verše Koránu, výroky a skutky proroka Mohammeda, tradice, 

zvyky atd.). Modernisté naopak vyzdvihují islám jako způsob, kterým by se měla současná 

společnost inspirovat. Společnost by tedy měla být vedena islámskými hodnotami a principy. 

Jde zde o snahu přizpůsobit islám současnému modernímu světu.  

Velmi podobný model rozdělení islámu prezentuje i Khoury (2009). Tento pohled 

v sobě prakticky spojuje předchozí dvě rozdělení, avšak s určitým zaměřením na fungování 

státu, a tím dokládá obdobné vnímání této problematiky mnoha autory napříč akademickou 

sférou. V tomto dělení figurují: i) islamisté a tradicionalisté usilující o úplnou islamizaci 

společnosti a státu, přizpůsobení se modernímu světu chápou jako ztrátu islámské identity 

a prosazují návrat k těm hodnotám a představám, které byly vypracovány ve středověku; ii) 

reformisté mají obdobný základ s předchozí skupinou, nicméně jsou ochotni uzavírat 

kompromisy jak už ve vztahu například k nemuslimským společenstvím nebo konkrétním 

životním okolnostem; iii) sekularisté se snaží o naplnění základní koránové morálky v podobě 

státu, v němž by všichni žijící obyvatelé měli stejná základní práva a povinnosti, 

upřednostňují moderní představu demokracie a částečnou sekularizaci státu. 

Abychom pochopili základní aspekty různorodosti islámu a dokázali komplexněji 

analyzovat rozdělení, která jsou naznačena výše, je třeba se s využitím základních faktů 
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a poznatků pokusit o hlubší pochopení islámského světa, arabské kultury (původní muslimské 

kultury) a náboženské identity muslimů. Již na úvod však zmiňujeme, že následný rozbor je 

značně zjednodušený, nicméně jsme přesvědčeni, že je nutné tato základní teoretická 

východiska zmínit pro lepší pochopení dalších částí této práce. 

Muslimská náboženská identita je naprosto klíčovým prvkem, ze kterého následně 

vychází různá pojetí, chápání či interpretace islámu samotnými muslimy. V následujících 

řádcích se kvůli praktickému zjednodušení tento pojem pokusíme vysvětlit na příkladu 

„jednoho“ islámu, tzn., nebudeme brát ohled na ideologická, politická či filosofická dělení 

tohoto náboženství.  

Náboženskou, v našem případě muslimskou, identitu je třeba chápat jako ústřední 

aspekt „sebe-vědomí“, vyjádření a vědomí specifičnosti vlastní individuální a sociální 

existence a na druhé straně (ve vztahu k okolí) se jedná o osvojení si rysů charakterizujících 

danou osobnost a vymezení se uvnitř vztahů v určitém sociálním prostředí. Vedle sebe tedy 

stojí identita vnímaná subjektem a identita, jež je subjektu přiřazena druhými. 

Z fenomenologického hlediska se jedná o organizační strukturu vědomí, skrze niž si subjekt 

vysvětluje a interpretuje skutečnost. Identita není stabilní strukturou, ale neustále se 

proměňující a přetvářející se realitou směřující k modifikaci a konsolidaci uvnitř sociální 

interakce. (Cottini, 2009) 

Každá identita je utvářena mnoha odlišnými faktory, které se podílí na jejím celkovém 

charakteru. Každá náboženská struktura je zasazena do určitého prostoru a vyvíjí se v čase. 

V našem případě tedy musíme pomyslet na fakt, že kulturní různorodost, do které je islám 

zasazen, je obrovská. Je sice pravdou, že toto náboženství pochází z oblasti Arabského 

poloostrova, ale postupně se rozšířilo po celé Jihozápadní Asii a Severní Africe, proniklo i do 

části Subsaharské Afriky a dále i do Střední, Jižní i Jihovýchodní Asie. Stejně tak má toto 

náboženství relativně silné zastoupení v Evropě (početné muslimské menšiny např. v Rusku, 

Německu či Francii), Severní Americe a jeho význam dnes roste i v Latinské Americe. 

Základní stavební kameny či zdroje muslimské identity bychom mohli shrnout do tří 

aspektů (Cottini, 2009): tzv. základní (inaugurující) událost, víra a společenství. Základní 

událostí je pro muslimy ta, kdy Bůh promluvil skrze svého prostředníka (archanděla Gabriela) 

k člověku (Muhammadovi) a začal mu zjevovat své poselství a ustavil ho tak svým poslem 

a prorokem. Stalo se tak na přelomu šestého a sedmého století našeho letopočtu na Arabském 

poloostrově v oblasti města Mekka. Toto poselství bylo v nezměněné podobě zapsáno 

(Korán). Trvá na absolutním monoteismu a člověku připisuje status, v němž je podřízen Bohu 
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(muslim) a dodržuje pravidla, která jsou poselstvím ustavena jako jediná cesta (šarí’a), aby se 

s její pomocí člověk navrátil k pravdě o sobě samém. 

Víra je pro muslimy dalším základním stavebním kamenem identity. Po člověku je zde 

vyžadováno pouze přisvědčení srdcem, které kromě Boží jedinečnosti zahrnuje i základní 

články víry islámu (viz např. Abdalati, 2010), následně druhým krokem je přisvědčení slovem 

(šaháda) (Cottini, 2009). Ovšem dle slov některých muslimů by bylo mylné se domnívat, že 

muslimem je ten, kdo splňuje jen tento „základ“. Víra nespočívá ve slovech nebo formě, ale 

v aktivních činech a pouze naše skutky založené na „konstruktivních představách“ rozhodnou 

o tom, jací lidé jsme (vlastní výzkum). Víra muslimů tedy proniká do všech aspektů jejich 

života a má rozhodující vliv na jejich chování materiální, společenské, politické atd. 

Posledním aspektem muslimské identity je společenství (umma). Tento pojem je 

z arabštiny překládán jako národ, ovšem náboženského charakteru, a vyjadřuje tak 

komunitární charakter islámu. Umma má za úkol utvářet lidskou společnost tak, aby byla 

eticky na výši a řídila se cestou danou Bohem. Důležitou roli zde mají náboženští experti 

(ulamá) interpretující onu „správnou“ cestu a taktéž politické autority, které tyto závěry mají 

za úkol aplikovat do společnosti, jež ovšem do tohoto procesu smí zasahovat. V dnešní 

podobě ovšem vyvstává otázka vzájemného působení náboženské komunity a občanské 

společnosti, jelikož všeobecně platí, že islám tíhne k integraci náboženského aspektu do 

socio-politické praxe. (Cottini, 2009) 

Všechny tři aspekty muslimské identity, ze které následně vychází různá pojetí či 

interpretace islámu, jsou a v minulosti i byly zasazeny do velmi specifického sociokulturního 

prostředí. Právě tomuto „pozadí“ souvisejícímu převážně s kulturními a geografickými 

faktory se budeme věnovat v závěrečné části této kapitoly, neboť jsou to právě místní 

podmínky, které do jisté míry determinují vývoj takového ideologicko-náboženského směru 

jako je islám. Ačkoli si uvědomujeme, že je dnes toto náboženství rozšířeno v mnoha částech 

světa, věnovat se budeme převážně kultuře arabské, kterou považujeme za původní islámskou 

a tedy nejvhodnější pro pochopení souvislostí mezi muslimskou identitou a různými způsoby 

vnímaní a interpretace islámu, jež jsou popsány výše.  

Arabská kultura se řadí k základním světovým kulturám současného světa a má 

v dnešním globalizujícím se světě značný význam. Abychom dokázali pochopit na jakých 

základech a v jakých podmínkách se islám vyvíjel, použijeme k této analýze následující 

kulturotvorné prvky: geografické podmínky, jazyk a rodovou/kmenovou příslušnost. V této 

charakteristice se bude prolínat jak období před vznikem islámu (džáhilíja), tak období po 

vzniku tohoto náboženství. 
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Geografické podmínky 

 

Oblast, ve které islám vznikl a rozvinul se, je svými přírodními podmínkami naprosto 

odlišná od Evropy, ve které žijeme. Jedná se oblast pouští a polopouští s vysokými denními 

teplotami a s velkým nedostatkem vody a zemědělské půdy. Evropská společnost ve své 

historii vždy vycházela z předpokladu, že zdrojů je dostatek a je třeba umět je rozdělit. 

Naopak společnost žijící na Blízkém či Středním východě nebo později v Severní Africe od 

pradávna vychází ze skutečnosti, že zdrojů je málo a jsou schopny uživit jen určité množství 

populace. (Cílek, 2015) Pravděpodobně právě z důvodů nehostinných podmínek si islám 

nevytváří vztah k přírodě, která byla v těchto oblastech k člověku spíše nepřátelská (Šabacká, 

2009). Další souvislosti rozvedeme v odstavci věnovanému rodové/kmenové sounáležitosti. 

  

Jazyk (arabština) 

 

Základním jednotícím prvkem blízkovýchodní oblasti byla před obdobím vzniku 

islámu arabština vyskytující se v několika dialektech. Na území Arabského poloostrova se 

v této době vyskytovalo několik desítek kmenů, u nichž se tento jazyk vyvíjel s určitými 

místními obměnami. Rozdíl panoval mezi západní a východní oblastí, zároveň rozdílně 

hovořili usedlíci a kočovníci. Přesto však dodával tento jazyk tehdejším obyvatelům jakýsi 

pocit sounáležitosti, protože i přes existenci různých dialektů si Arabové mezi sebou 

rozuměli. Jazyk tak působil jako výrazný integrující prvek tamního sociokulturního systému. 

(Šabacká, 2009) 

 

Rodová/kmenová sounáležitost 

 

Kvůli nehostinným životním podmínkám se v arabském předislámském světě vyvinul 

velice silný princip příslušnosti k rodu, klanu a rodině. Tento princip byl naprosto nezbytný 

k zachování samotného života či sociální rovnováhy a stál vždy na prvním místě nad zájmy 

jednotlivce. Institut takovéto příslušnosti s sebou nutně přináší několik dalších východisek. 

Může se jednat například o klientelismus, tzn. protěžování rodinných příslušníků, tendence 

nepřijímat mezi sebe cizince (nemluvíme zde o pohostinnosti), princip krevní msty postihující 

celé rodiny nebo kmeny nebo též instituce kmenových válek, které měly zajistit právě 

rovnováhu mezi dostatkem zdrojů a velikostí populace (jak je uvedeno výše). Jedná se však 
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také o loajalitu v případě nouze či ekonomickou podporu rodiny jejími úspěšnými členy. 

(Cílek, 2015; Šabacká, 2009) 

 

Celá tato kapitola byla věnována teoretickým východiskům, díky kterým bude možno 

lépe pochopit další části této práce věnované převážně islámu, sportu a českým muslimům. 

V následující kapitole se budeme zabývat vztahem islámu a sportu jak v teoretickém 

(ideologickém) ukotvení, tak v praktických otázkách současnosti. 

 

 

2.2 Islám ve vztahu k volnočasovým pohybovým aktivitám 

a sportu 

 

 Tato kapitola je věnována analýze vztahu mezi islámem a sportem. Pro přesnost je 

třeba uvést, že do analýzy byl zahrnut vztah k veškerým pohybovým aktivitám souvisejících 

s možnostmi trávení volného času, neboť, jak bylo naznačeno již v úvodu této práce, dnešní 

podoba sportu je výsledkem dlouhodobého procesu, na jehož začátku stálo právě aktivní 

využívání volného času různými pohybovými aktivitami. Tento vztah budeme analyzovat 

z několika úhlů pohledu. Nejdříve v obecné rovině zjistíme, jak jsou termíny jako pohybové 

aktivity či aktivní trávení volného času zakotveny v samotné „věrouce“. Následně se budeme 

věnovat specifickému postavení muslimských žen ve vztahu k pohybovým aktivitám a dále 

nás bude zajímat období ramadánu, jež díky své podstatě (půstu) má na sportovce velký vliv. 

Závěrečná část kapitoly charakterizuje postavení sportu v islámském světě z praktického 

hlediska (institucionální zastřešení, pořádání mezinárodních sportovních akcí či pohybová 

aktivita muslimů). Tato kapitola zároveň poskytne dostatečný teoretický základ pro 

praktickou část práce, kde bude hlavním cílem zkoumat subjektivní vnímání vztahu mezi 

islámem a sportem. 

 Vývoj arabské kultury i islámu nemůžeme považovat za vývoj izolovaný od vlivů 

ostatních kultur, zejména těch, které s muslimským světem sousedily a sousedí. Jak je patrné 

z určitých faktů v níže psaném textu, ve vztahu islámu a sportu můžeme hledat odkazy 

například řecké, římské či perské starověké kultury (Ibrahim, 1982). Později, v moderních 

dějinách, byl výrazný i vliv britský (koloniální období) a americký. Za tuto dobu byly do 

muslimských zemí zavlečeny „západní sporty“, které se však v těchto zemích těší velké 
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oblibě a podpoře
1
 (Ismail, 2001). Velice důležitým faktorem při analýze tohoto vztahu je též 

nutnost rozlišit, odkud čerpáme dané informace. Právě vztah islámu a sportu je problematika, 

ke které se muslimští autoři staví rozdílně právě podle toho, zda se řadí mezi tradicionalisty či 

modernisty. Pro jedny je tento vztah plný rizik a zakázaných (haram) oblastí života. Pro druhé 

je tento vztah samozřejmostí a přirozeností a je tak záležitostí povolenou (halal). Předchozí 

kapitola nám poskytla základní přehled, jak „jednotlivé islámy“ chápat. Pokusíme se tedy 

k této problematice přistupovat dostatečně kriticky a zhodnotit vztah islámu a sportu z více 

úhlů pohledu.  

 Vztah islámu k pohybovým aktivitám či sportu je poměrně složité charakterizovat. 

Jakékoli odkazy na odpočinek (aktivní i pasivní) se v Koránu hledají velice obtížně, avšak 

v některých interpretacích lze o pozitivním i negativním přístupu k pohybovým 

volnočasovým aktivitám hovořit i v tradičních článcích víry (Martin a Mason, 2004). Islám si 

však uvědomuje, že: „Alláh stvořil lidské bytosti plné touhy a potřeb, a proto lidé potřebují 

jíst, pít, odpočívat a také se bavit“ (al-Qaradáwí, 2004, s. 203). Stejně tak islámské vzdělávání 

zdůrazňuje důležitou roli ve využití volného času ke zlepšování úrovně individuální fyzické, 

psychické i sociální zdatnosti (El-Sayed, 1997). Určitou oporu v tomto směru přinášejí 

hadíthy. Klíčovým bodem je výrok proroka Muhammada, který nabádá muslimy, aby své děti 

učili lukostřelbě, plavání a jízdě na koni (Ibrahim, 1982). Mezi další povolené sporty patří 

zápas, hra s kopím, lov a také šachy (al-Qaradáwí, 2004). Zde je však třeba mít na paměti, že 

se jedná o aktivity provozované v 7. století našeho letopočtu. Je proto velmi obtížné hledat 

vztah mezi islámem a moderními sportovními aktivitami. Do jisté míry můžeme za odkaz na 

pohybové aktivity považovat i jeden ze základních pilířů islámu, a sice pouť (hadždž), kterou 

by měl vykonat každý muslim, pokud na ni má prostředky. Stejně tak ostatní cesty (ziyaras 

a rihla)
2
 mohou tento diskutabilní odkaz podpořit (Martin a Mason, 2004). A také výrok, ve 

kterém prorok vysvětluje, že „vše máj svůj čas“, povinnosti i odpočinek (al-Qaradáwí, 2004, 

s. 203). Muslimové tedy mají dle některých výkladů či interpretací nárok na odpočinek, 

mohou se věnovat volnočasovým aktivitám a svůj život tak dělit na činnosti „vážné“ 

a činnosti odpočinkové, při kterých člověk uvolní svou mysl nebo se osvěží některým 

z povolených sportů či hrou (El-Sayed, 1997; Walseth a Fasting, 2003). Ovšem honba za 

potěšením by se neměla stát cílem muslimova života (al-Qaradáwí, 2004). Stejně tak jsme 

nikde nenašli zmínku o tom, že by pohybové aktivity či sport byly nevhodné nebo zakázané, 

                                                 
1
 Jedná se zejména o kopanou a kriket. 

2
 ziyaras – návštěvy náboženských památek 

  rihla – cestování za účelem „hledání poznání“ 
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ovšem pouze v případě, nejsou-li tyto aktivity doprovázeny něčím, co je zakázáno (alkohol, 

drogy, sázení, přílišné obnažování atd.). To, co se ze západního pohledu může zdát jako 

přijatelné, v kultuře muslimů může znamenat situaci či činnost naprosto nepřijatelnou 

a zakázanou. Některé aktivity spojené se sportem a pohybem však leží na pomezí mezi 

povoleným a zakázaným. Jedná se například o sportování žen. 

 Za období vhodná pro aktivní odpočinek a sport považují muslimové své hlavní svátky 

jako Íd al-fitr, tzv. Malý svátek trvající tři až čtyři dny po skončení ramadánu, Íd al-adhá, tzv. 

Velký svátek začínající desátého dne dvanáctého lunárního měsíce a trvající čtyři až pět dní. 

Vhodnou příležitostí mohou být též svátky narození Muhammada (al-Mawlid an-nabawí aš-

šaríf), které se slaví dvanáctého dne třetího lunárního měsíce nebo noc nanebevzetí 

Muhammada (al-isrá` wa`l-miráž), která se slaví v měsíci ražabú. Vhodným dnem pro 

pravidelný sport může být i jakýkoli pátek, který je pro muslimy dnem relaxace a společné 

modlitby. (Ibrahim, 1982; Kopecký a Bahbouh, 2014)  

 V současné době však mnoho muslimů žije životem, který přebírá určité prvky 

západního stylu, a proto se aktivní trávení volného času a provozování různých sportů přenáší 

i na jiné běžné dny a příležitosti. 

 

 

2.2.1 Výhody sportu z pohledu islámu 

 

 Nyní bychom se rádi zaměřili na výhody a nevýhody sportu tak, jak je vnímá islám. 

Mezi výhody patří některé obecně vnímané aspekty a některé aspekty specifické, zaměřené 

přímo na islám. Za základní užitek sportu je považováno, i z pohledu islámu, utužování zdraví 

a zvyšování tělesné zdatnosti. Muslimští učenci se v tomto případě odvolávají na jeden 

z hadíthů: „Silný věřící je lepší než slabý věřící“ (Ismail, 2001, s. 27). Na tento pohled 

bezprostředně navazuje další výhoda tělesného cvičení, avšak ryze islámská. Jedná se 

o připravenost na džihád. Je však nutné specifikovat, co je myšleno tímto pojmem.  

 „V doslovném překladu znamená slovo džihád zápas, námahu, snažení se, usilování 

a vztahuje se k jakémukoli úsilí, které člověk vynakládá. V tomto smyslu student usiluje 

o získání vzdělání a dokončení studia, zaměstnanec se snaží dobře vykonávat svou práci 

a udržovat si dobré vztahy se svým zaměstnavatelem atd. Usilovat o něco mohou jak 

muslimové, tak nemuslimové“ (Džihád, 2006, s. 8). Velmi často se v naší kultuře setkáváme 

s definicí džihádu jako svatou válkou. V mnoha případech se jedná o nesprávné použití 
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termínu ještě navíc v nevhodném kontextu. „Pokud bychom přeložili slova „svatá válka“ zpět 

do arabštiny, dojdeme k výrazu harbun muqaddasatun nebo al-harbu al-muqaddasatu. 

V Koránu ani v autentických sbírkách Prorokových výroků či rané islámské literatuře 

nenajdeme slovo džihád ve významu „svatá válka“. Bohužel se někdy stane, že i některý 

muslimský autor či překladatel Koránu, hadíthů a další islámské literatury přeloží toto slovo 

nesprávně. Jedná se o nepochopení významu. Termín džihád se mezi muslimy používá na 

všechny formy snažení.“ (Džihád, 2006, s. 9). Na druhé straně však mnoho autorů připouští, 

že existuje mnoho forem džihádu, mezi něž patří i džihád formou boje. Zde velmi záleží na 

překladu daných částí Koránu, zda se jedná pouze o boj či válku v sebeobraně nebo při obraně 

islámu. Teoreticky však pro naše potřeby mohou posloužit obě možnosti výkladu 

i různorodost forem džihádu. Fyzická připravenost i pozitivní vliv na psychiku, které 

pohybové aktivity poskytují, jsou vhodné pro podporu mnoha forem lidského úsilí či snažení, 

byť s různými motivy a rozličnými cíli.   

  A právě pozitivní vliv na psychiku člověka je brán i z pohledu islámu jako další 

výhoda pohybových aktivit a sportu. V dosti ortodoxním pojetí si při sportu a hře mohou 

muslimové odpočinout, aby mohli lépe vykonávat svou službu Alláhovi a usilovněji jej 

uctívat (Ismail, 2001). Na druhé straně, pokud svůj pohled otočíme a zaměříme se nikoli na 

postavení sportu v náboženství (islámu), ale na náboženství ve sportu a ještě k tomu přidáme 

individuální měřítko, velmi snadno můžeme dokumentovat pozitivní vliv náboženství na 

psychiku sportovců. Mnoho věřících sportovců se před svým sportovním výkonem modlí 

a žádají svého Boha, aby jim dopomohl k lepším sportovním výkonům (Walseth a Fasting, 

2003). Sportovci též využívají modlitby k vyrovnání se s nejistotou a úzkostí, které jim 

přináší například předstartovní stavy, pomáhají jim více prožívat sportovní úspěchy, 

tréninkové úsilí, ale i neúspěchy a zklamání. V neposlední řadě též modlitby mohou být 

prostředkem k tomu, jak může sportovec své počínání definovat jako uctívání svého Boha 

(Watson a Czech, 2005). Tento vztah bude jedním z bodů, který hodnotí analytická část této 

práce. 

 Jako další kategorii pozitivních vlivů sportu můžeme označit výhody sociální 

a ekonomické. Mezi základní pozitivní vlastnosti, které lze díky sportu rozvíjet, a jsou 

v souladu s islámským učením, můžeme uvést zdvořilost, smysl pro čestné jednání (fair play) 

nebo rozvoj spolupráce a činnost v týmu. Další nespornou výhodou je úloha sportu ve 

výchově dětí, v jejich zdravém fyzickému i psychickému rozvoji a v zemích s multietnickou 

strukturou obyvatelstva může sport přispívat k multikulturní výchově dětí a mládeže. 
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  Jako ekonomický přínos lze samozřejmě uvést zisk, kterého díky sportu jedinec 

dosáhne. Nejedná se však jen o profesionální sportovce, kteří si vydělávají peníze samotnou 

sportovní činností. V tomto případě můžeme hovořit i o aktivitách spojených s celým 

sportovním průmyslem jako je výroba a prodej vybavení, marketing, management, vydávání 

sportovních časopisů a knih, zajišťování sportovních akcí atd. Takový příjem pomáhá 

muslimům lépe se postarat o rodinu a snadněji plnit jeden ze základních pilířů islámu (zakát). 

Nicméně, jak připomínají tradicionalisté a ortodoxní islámští myslitelé, materiální zisk je 

v našem životě pouze dočasný, náš život by se neměl stát pouze snahou o co největší zisk, 

protože duchovní hodnoty jsou důležitější než hodnoty materialistické (Ismail, 2001). Dalším 

velkým pozitivem je, že sportovní průmysl přináší do mnoha chudých oblastí práci. Ovšem 

tento aspekt je splněn pouze v případě, že se jedná o práci vykonávanou v dobrých 

podmínkách za úměrnou mzdu. 

 Pokud tedy zhodnotíme předchozí podkapitolu, je zjevné, že islám uznává obecně 

platné pozitivní vlivy konání pohybových aktivit a sportování. Ovšem vyskytují se zde i určitá 

specifika. V následující podkapitole se zaměříme na negativní vlivy sportu a rizika, která 

mohou muslimy negativně ovlivňovat. Informace z následující kapitoly pocházejí ze značně 

tradicionalistického zdroje. Jsou to právě tradicionalisté, kteří vnímají dnešní podobu sportu 

jako systém rozvinutý a ovládaný západní kulturou, a proto je to právě tento myšlenkový 

proud, který na dnešním sportu dokáže najít nejvíce chyb a je schopen jej nejvíce kritizovat. 

 

 

2.2.2 Nevýhody a rizika sportu z pohledu islámu 

 

 Následující kapitola je rozdělena do tří částí dle toho, jaké oblasti (ve vztahu ke 

sportu) se daná rizika týkají. Do každé kategorie vybíráme pouze několik zástupných 

problémů, týkajících se přímo islámu. Mohli bychom samozřejmě vybrat mnoho obecných 

problémů, které se týkají sportu, ovšem hodnocení všech rizik a nevýhod, jež přináší nebo by 

mohl přinášet sport, by bylo příliš obsáhlé. Vybíráme tedy obecně závažná témata, ale 

i takové problémy, které by se v mnoha případech z našeho „západního“ pohledu mohly jevit 

jako relativně nevýznamné nebo i snadno přehlédnutelné, neboť naše kultura tyto situace jako 

problematické neidentifikuje. První kategorie se týká aktivní účasti při pohybových aktivitách 

či sportu, to znamená, jaká rizika na muslimy mohou působit, pakliže rekreačně, ale 

i vrcholově sportují. 
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Užívání drog a doping 

 

 Problematika dopingu je rozsáhlým tématem, které se v moderní éře sportů otevírá 

téměř při jakékoli větší sportovní akci. Dá se říci, že problematika dopingu úzce souvisí se 

stále větší komercionalizací sportu, kdy se sportovní výkon prakticky stává obchodním 

artiklem, který je leckdy předimenzovaně ekonomicky i sociálně oceňován. Logickým 

vyústěním je tak snaha o stálé zlepšování sportovního výkonu, kdy se nepřirozená cesta 

dopingu leckdy jeví jako jedna z efektivních cest k úspěchu. (Slepička et al., 2006) 

Mohlo by se zdát, že v současné době jsou již sportovci pod tak silným drobnohledem 

a technologie na odhalování zakázaných látek je tak účinná, že si žádný sportovec již 

netroufne podvádět. K tomu by měly přispívat i různé antidopingové programy a specifické 

pojetí výchovy a rozvoje osobnosti především mladých sportovců a dětí. Realita je ovšem 

jiná. U výchovy sportovců je leckdy dbáno pouze na sportovní výkon, kdy hodnoty sportovce 

jsou zaměřeny na úspěch a jeho ekonomické ocenění. Společně s tím je na sportovce v dnešní 

době vytvářen obrovský tlak ze strany veřejnosti, médií či vlastních sportovních institucí. 

Pokud k tomu přičteme ještě právě zmiňované vyspělé technologie na výrobu, aplikaci či 

maskování dopingových látek, poměrně často se stává, že sportovci tomuto tlaku podlehnou 

a za účelem dosažení co nejlepšího výkonu zakázané látky či metody využijí. Mezi 

nejznámější případy dopingových afér ve světové sportovní špičce můžeme zařadit jména 

jako Ben Johnson, Lance Armstrong, Diego Maradona a mnoho dalších.  

 Kromě evidentního faktu, že se jedná o podvod a nečestné jednání, který muslimové 

silně odsuzují, neboť dle islámu má být člověk od útlého věku veden k poctivosti 

a pravdomluvnosti, má problematika dopingu či užívání různých drog ve sportu pro muslimy 

ještě jiný rozměr. Jakákoli intoxikace organismu je totiž pro muslimy zakázaná a to jak 

Koránem, tak Sunnou. Islám zakazuje jakékoli poškozování vlastního těla ve smyslu 

poškozování vnějšího i vnitřního. (Ismail, 2001)  

 Pokud se však zaměříme na realitu mnoha muslimských zemí, je zde tento striktní 

zákaz v mnoha případech porušován či obcházen. Jako příklad můžeme uvést charakteristické 

kouření hašiše v zemích Severní Afriky či produkci, zpracování a konzumaci opia v zemích 

Zlatého půlměsíce (Afghánistán, Pákistán a Írán).  
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Nevhodné oblékání 

 

 Dle islámu by se muslimové (ženy i muži) měli oblékat jednoduše, skromně a důstojně 

(islamweb.cz). Ovšem v mnoha muslimských zemích existují obecně platné místní zvyky 

a tradice, které zejména ženám nutí specifický styl oblékání (hidžáb, niqáb, čádor, burka 

atd.). Celá tato problematika souvisí s výkladem Koránu, Sunny a regionálních tradic a zvyků. 

Korán úplné zahalování žen nepřikazuje, nabádá jen muslimy, aby se neoblékali provokativně 

(Kopecký a Bahbouh, 2014). Veřejné odhalování mužského či ženského těla někteří 

muslimové vnímají jako ztrátu cti, skromnosti a sebeúcty. Mnozí to považují dokonce za 

erotickou provokaci ze strany žen (Ismail, 2001). Z historického hlediska však úplné 

zahalování žen pochází z období osmanské nadvlády, kdy se tak ženy chtěly ubránit 

násilnému odvodu do harémů (Kopecký a Bahbouh, 2014).  

Ve sportu se toto téma stává ještě více diskutované. Podle některých výkladů je 

naprosto nepřípustné, aby muslimští muži odhalovali svá těla v oblasti od kolen po pás. 

V rámci toho je v některých sportovních týmech zvolen speciální režim pro sportovce 

muslimské víry v souvislosti s hygienou ve společných sprchách. Ženy by při sportu měly mít 

tělo zahalené celé kromě zápěstí a obličeje. Na světových sportovištích tak můžeme v dnešní 

době vídat „odlišně“ oblečené sportovkyně z muslimských zemí (např. D. L. Mulhasová – 

Saúdská Arábie, R. Al-Gassrová – Bahrajn, egyptské atletky, íránský ženský fotbalový tým 

a mnoho dalších). Podrobněji se roli muslimských žen ve sportu budeme věnovat dále (viz 

kapitola 2.2.3). 

 

Období půstu při ramadánu 

 

Období půstu při ramadánu je jedno z nejdiskutovanějších témat ve vztahu ke 

sportujícím muslimům. Řeší se zde převážně otázky spojené s kolísáním výkonnosti 

a strategie, pomocí kterých se muslimští (převážně vrcholoví) sportovci s tímto obdobím 

nerovnoměrného přísunu živin dokáží vypořádat. Tomuto tématu se budeme věnovat 

v kapitole 2.2.4.  

Následující dva body, které diskutujeme, již nesouvisí s aktivní účastí muslimů při 

sportu, ale s některými aspekty pasivního sledování sportu, které do celkového vztahu islámu 

a sportu neodmyslitelně patří. 
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Hromadné chování 

  

Nevhodné či agresivní hromadné chování, jehož výskyt může mít mnoho příčin, je při 

sledování sportu v mnoha zemích považováno za problematické. Takové chování se rozvíjí 

především u diváků těch sportů, které určitou míru agrese vyžadují (hokej, fotbal, úpolové 

sporty atd.). Klíčovým faktorem při hromadném chování je tzv. sugestibilita a „emocionální 

nákaza“, kdy jsou názory a emoční projevy člověka ovlivněny projevy a názory druhých 

spolu s přenesením zodpovědnosti z jedince na dav, kdy mají zúčastnění pocit anonymity 

a odváží se tak k chování, které u nich v běžných situacích není běžné. (Slepička et al., 2006) 

Agresivní a nevhodné chování je dle islámu pro muslimy nepřijatelné, a to jak 

z pohledu chování a činů davu jako celku, tak z pohledu jednotlivce, který by se měl 

nevhodných aktivit účastnit. Muslimové takovou ztrátu zodpovědnosti nepřipouštějí. Každý 

muslim je odpovědný za své činy a v každém okamžiku by měl jednat rozumově. Ovšem 

problematické a agresivní chování je běžné i u sportovních (zejména fotbalových) fanoušků 

v mnoha muslimských zemích. (Ismail, 2001) 

 

Společná pasivní účast obou pohlaví na sportovních akcích  

 

V mnoha muslimských zemích platí pravidlo, které nepovoluje společný veřejný život 

mužů a žen. Tento tradicionalistický pohled se opírá zejména o tvrzení, že účast žen při 

společenských akcích v mužích vyvolává sexuální touhu (Mamoon, 1999). Aplikace tohoto 

pravidla se objevuje v podobě genderově oddělených vzdělávacích institucí, pracovišť nebo 

nemocnic. Toto pravidlo se samozřejmě týká i sportu. Nejedná se ale jen o zákaz společného 

sportování, ale též o zákaz situace, kdy by měli muži pozorovat sportující ženy nebo by obě 

pohlaví mohla společně sledovat sportovní klání v roli diváků (Ibrahim, 1982; Walseth 

a Fasting, 2003). Proto se v některých muslimských zemích otevírají speciální sportoviště 

výlučně pro ženy (více v kapitole 2.2.3). 

Poslední „kategorii“ tvoří body spadající pod obecná rizika související se sportem.  

  



26 

 

Urážení islámských symbolů 

 

 Neznámějším případem situace uražení islámského symbolu je případ nadnárodní 

společnosti Nike, jež v roce 1997 vydala kolekci sportovní obuvi z řady „Air“. Tento nápis 

byl na obuvi vyveden způsobem, který v muslimském světě vyvolal vlnu odporu a protestů, 

neboť se údajně podobal arabskému nápisu označujícího Alláha. Společnost byla nucena 

produkci ukončit a dané výrobky odstranit z inkriminovaných trhů. (Jury, 1997) 

 Jako citlivý problém někteří muslimové vnímají například i nevhodné zacházení 

s vlajkami muslimských zemí, na kterých jsou některé islámské symboly zobrazeny (Saúdská 

Arábie, Turkmenistán, Pákistán, Turecko atd.). Za diskutabilní považují zejména jejich 

užívání v souvislosti s nevhodným vyjadřováním podpory danému národnímu týmu (Ismail, 

2001). 

 

Plýtvání časem a penězi  

 

 Jako plýtvání časem zde máme na mysli zejména situaci, kdy by kvůli aktivní či 

pasivní účasti při sportovních aktivitách měl muslim zanedbávat své náboženské povinnosti 

a islámské závazky. Muslimové by tedy měli svůj čas uváženě dělit mezi „vážné“ věci 

a odpočinek či zábavu, do které patří i sport (al-Qaradáwí, 2004). Za závažný problém 

z hlediska víry je u muslimů považováno zmeškání modliteb či v případě vrcholových 

sportovců nedodržování půstu v období ramadánu. Tuto problematiku podrobně rozebereme 

v podkapitole 2.2.4. 

 V případě plýtvání penězi se zde dostává do konfrontace ekonomický výdělek ze 

sportovních akcí či individuální výdělek vrcholových sportovců s jedním z pěti pilířů islámu. 

Zakát ukládá muslimovi odvádět náboženskou daň ze svého majetku a příjmů (islamweb.cz). 

Tato povinnost bývá dle některých muslimů zanedbávána nebo nedodržována. Přebytek 

vydělaných peněz pak není investován rozumně. Někteří autoři též zpochybňují současnou 

komerční podobu sportu a sumy peněz, které sportem „protékají“ s odkazem na učení Koránu, 

které říká, že muslimové mají žít pokorně a nemají být marnotratní. (Ismail, 2001) 

 

Sázení 

 

 Každá hra, která se hraje o peníze a má v sobě prvek hazardu je pro muslimy 

zakázaná. V širším pojetí se toto pravidlo z Koránu vztahuje na všechny formy sázek (kasino, 
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loterie, hra v kostky i sportovní sázení) (Ismail, 2001). Na druhé straně však některé prameny 

připouštějí, že i samotný Muhammad sázel, a sice na koňské dostihy, a vítěze pak obdaroval. 

Tato situace je vysvětlována tak, že pokud závodníky (sportovce) motivuje finanční odměnou 

někdo zvenčí, je to v pořádku. Ovšem pokud každý ze závodníků vsadí určitou sumu a vítěz 

poté bere vše, jedná se o zakázaný hazard. (al-Qaradáwí, 2004) 

 

Alkohol 

 

 V současné době je konzumace alkoholu spojena zejména s pasivní účastí na 

sportovních akcích a s oslavami sportovních výsledků a vítězství. Pro muslimy je alkohol 

zakázanou látkou. Jeden z hadíthů říká, že Alláh proklel víno i toho kdo jej pije, vyrábí, 

distribuuje, kupuje či prodává (Ismail, 2001). Tento příměr vykladači islámu běžně vztahují 

na veškerý alkohol. 

 V předislámské době Arabové běžně vyráběli víno (kukuřičné, ječné, medové, 

ovocné). Zákaz pití alkoholu přišel až za Muhammadova života v Medíně. O tomto zákazu 

hovoří v několika súrách, avšak tresty za pití zde uvedeny nejsou. Někteří teologové dělají 

rozdíl mezi vínem a destiláty, přičemž destiláty jsou zakázány, někteří odsuzují pouze 

opilství. (Kopecký a Bahbouh, 2014) 

 

 

2.2.3 Postavení žen ve vztahu islámu a sportu 

 

 Genderové vztahy dědící se z generace na generaci patří mezi základní stavební 

kameny každé kultury a stojí tak mezi vlastní sebezáchovou a změnami, ke kterým dochází 

v průběhu vývoje lidské společnosti (Walseth, 2006). Pokud se podrobněji zaměříme na vztah 

muslimských žen ke sportu, zjistíme, že realita nemusí být na první pohled tak jednoduchá, 

jak by mohly naznačovat některé názory směřující ke kulturním stereotypům.  

Jak již bylo naznačeno výše, postavení žen v islámu je považováno za problematické. 

Čeští muslimové se ho snaží přiblížit a vysvětlit tak, že v islámu jsou si ženy i muži před 

Bohem rovni. Žena, jak svobodná nebo vdaná, je samostatná individualita, která má právo 

vlastnit a disponovat se svým majetkem a příjmy. Úlohy mužů a žen se doplňují navzájem 

a měly by spolupracovat. Obě pohlaví mají stejná práva a povinnosti. (islamweb.cz) Nicméně 

velmi často se v médiích setkáváme s případy, které jdou proti tomuto tvrzení. 
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Jsme toho názoru, že při budování postojů v takto (pro muslimské ženy) 

problematické otázce jako je vztah ke sportu hrají důležitou roli čtyři základní složky: etnická 

identita, náboženská identita, vnější vlivy zastoupené především globalizujícím se západním 

stylem života a otázka moderního feministického přístupu (tzv. třetí vlna feminismu
3
). 

Z výzkumů v západních zemích, resp. těch, ve kterých se nacházejí poměrně početné 

muslimské menšiny (Spojené království, Francie, Belgie či Norsko), vyplývá, že mezi 

nejčastější problémy sportujících muslimek patří kromě náboženských zvyklostí také silný 

tlak rodiny a ostatních členů komunit, do nichž dívky či ženy patří. Silný vliv rodiny 

a „etnického“ zázemí, které mohou sportovní aktivity shledávat jako nevhodné, považujeme 

společně s náboženskou identitou za velice úzce provázané aspekty této problematiky. Někteří 

autoři však roli islámu staví dokonce do pozice určitého „prostředníka“, díky kterému je 

možné se z tlaku rodiny určitým způsobem vymanit a dle pravé muslimské víry (udržovat své 

tělo zdravé a v kondici) se pohybových aktivit a sportu účastnit (Walseth, 2006; Walseth, 

2015). Ačkoli by se mohlo zdát, že tento přístup je aplikovatelný pouze na zmíněné 

muslimské menšiny žijící v Evropě, podobná situace byla pozorována například v Egyptě, 

avšak ještě v době, kdy zde vládl režim prezidenta Husního Mubáraka specifický značným 

sekularismem (Walseth a Fasting, 2003). Rozdíl pak můžeme hledat v určitých praktických 

dopadech. Nutno však podotknout, že nedisponujeme relevantními informacemi 

pojednávajícími o sportování žen v zemích jako je např. Saúdská Arábie, Írán či Pákistán atd. 

V těchto oblastech je situace složitější. Lze tak soudit i podle toho, že v Evropě vzniklo 

poměrně účinné hnutí za vyloučení muslimských zemí z OH v Londýně v roce 2012 pod 

podmínkou, že za tyto země nastoupí alespoň jedna sportovkyně. Toto pravidlo bylo skutečně 

přijato a tato podmínka byla všemi muslimskými zeměmi splněna (Walseth, 2015). Druhým 

zajímavým příkladem je pravidelné konání různých velkých mezinárodních sportovních akcí 

jako Panarabské hry nebo Islámské hry solidarity (Solidarity Games), obdoby Olympijských 

her pro muslimské země, kterých se mohou účastnit i muslimské ženy, avšak s určitými 

pravidly. 

Právě praktické dopady a problémy, které s sebou přináší sportování muslimských 

dívek a žen, se pokusíme zhodnotit v následujících odstavcích. Mezi nejzásadnější problémy 

v otázce ženského sportu v muslimských zemích patří odívání resp. odhalování, nevhodné 

pohybové činnosti, držení půstu, považování sportu za aktivitu nevhodnou pro ženy (plnou 

                                                 
3
 Tento přístup se soustředí na hledání nových forem feminity, mezi které může patřit i vztah ke sportu, jenž 

dlouhodobě nabourává představy o „tradiční“ ženskosti. Umožňuje studovat tuto problematiku komplexně za 

pomoci vztahů mezi sportem, genderovou problematikou, sexualitou, přirozeností, tělesným sebepojetím, 

rasovou příslušností či příslušností k určité sociální či etnické skupině. (Azzarito 2010) 
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agrese vyžadující „neženské“ chování a přístup), trávení času mimo domov (tréninky – 

zanedbávání rodiny a náboženských povinností), společné sportování obou pohlaví atd. 

V případě muslimských imigrantů v západních zemích největší obavy panují ze strachu 

přílišného vlivu západního stylu života, pití alkoholu, kouření či užívání lehkých drog 

a v neposlední řadě také obava z navázání příliš blízkých až intimních vztahů s vrstevníky 

hostitelské země. 

Otázka odívání, které by bylo v tradičním muslimském pojetí pro sportovkyně velmi 

nepraktické a nepohodlné, je proto často řešena speciálním sportovním oblečením vyráběným 

pro muslimské sportovkyně, jež můžeme vídat na mezinárodních sportovních akcích. 

Příkladem může být spolupráce atletky R. Al-Gassrové s návrhářkou A. Zanettiovou, jejímž 

výsledkem byl tzv. hijood kombinující princip tradičního zahalení hidžábem a pohodlné 

kapuce (hood). Stejně tak tato návrhářka navrhla kolekci speciálních plaveckých úborů pro 

muslimské plavkyně. (Pavec, 2008) 

Dalším velmi citlivým tématem je společná účast (aktivní i pasivní) při sportovních 

aktivitách společně s muži, která do jisté míry souvisí i s předchozím problémem odívání. 

Podle názorů některých tradicionalistických muslimských učenců ženy svými provokativními 

pohyby, které vykonávají prakticky ve všech sportech, (zejména však při gymnastice, 

aerobiku či tanci) vzbuzují v mužích sexuální touhy, což je nepřípustné. Prakticky je tento 

problém řešen genderově segregovanými sportovišti nebo provozováním sportů (cvičení) 

doma. Dokonce při Solidarity Games platí pravidlo, že muži musí opustit hlediště, pokud 

nastoupí ke svým disciplínám ženy a mají odhalené některé „nepovolené“ části těla. (Walseth 

a Fasting, 2003) 

Pokud se výše uvedenou optikou zaměříme i na situaci imigrantů v západních zemích, 

vyvstane zde otázka například účasti muslimských dívek při hodinách školní tělesné výchovy. 

Je však nutno podotknout, že zde je třeba brát v potaz určité rozdíly podle toho, jak jednotlivé 

země k imigrantům přistupují. Obecně však platí, že se na školách zejména v Západní Evropě 

vyučující setkávají s pasivitou nebo záměrným vynecháváním hodin TV ze strany 

muslimských dívek. Většina těchto „uvolnění“ je však způsobena obdobnými obavami jako 

u nemuslimských dívek (chlapecká hrubost, nechuť k pohybu, nezájem o sport atd.). Pouze 

v malém počtu případů se stává, že je neúčast dívky na TV způsobena náboženskými motivy. 

(Walseth, 2015) 

Již několikrát zmiňovaný výzkum (Walseth a Fasting, 2003 či Walseth, 2015) přichází 

i s určitou kategorizací, jakým způsobem mohou muslimské dívky ke sportu přistupovat 

v obecné rovině. První kategorii tvoří dívky, které se sociálně nachází zcela uvnitř 
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„mantinelů“, které jim vytváří jejich kolektivní etnická identita. Tyto dívky jsou pod silným 

tlakem rodiny, která jim předává i náboženské základy. Ve většině takových případů tyto 

dívky nesportují, protože to jejich rodina nepovažuje za vhodné a jim samotným to vyhovuje, 

neboť nikdy nebyly ke sportu vedeny. 

Druhým případem mohou být dívky, které se zpočátku nacházely v podobné situaci, 

ale na základě vlastního rozhodnutí provozovat nějaký sport se dostaly do konfliktu se svou 

rodinou. Tyto dívky si ale jsou vědomy toho, že provozují aktivity, které i dle jejich mínění 

nejsou plně v souladu s jejich vírou. Stále mají v paměti rozkol s rodinou, jež sport 

nepovažovala za vhodnou činnost pro dívky. 

Dalším příkladem jsou dívky a ženy, které sportují z náboženského přesvědčení. Věří, 

že provozovat nějaký sport je v souladu s islámem a že Alláh jim přikazuje být v dobré 

kondici a upevňovat tak své zdraví. 

Poslední kategorií mohou být dívky, které jsou sice muslimkami, ale praktikují tzv. 

folklórní islám a prakticky žijí západním způsobem života. Tyto dívky a ženy běžně sportují 

a pohybové aktivity žádným způsobem se svou vírou nespojují.  

Z předchozích odstavců je tedy patrné, že problematika ženského sportu je v islámu 

poměrně komplikovaná. Na sportující dívky a ženy vyznávající islám působí jednak různé 

vnější vlivy v podobě formálních i neformálních institucí v zemích a regionech, ve kterých 

žijí, ale velice důležitý je i jejich osobní přístup jak ke sportu, tak k jejich víře. 

 

 

2.2.4 Půst při měsíci ramadánu 

 

 Ramadán je devátým měsícem islámského lunárního kalendáře. Tento měsíc trvá 

dvacet devět nebo třicet dnů. V porovnání s běžně užívaným gregoriánským kalendářem nemá 

ramadán pevné datum. Islámský kalendář má sice dvanáct měsíců, ale celkově je kratší. 

Periodicky se však opakuje každých třicet tři let. (Abdalati, 2010) 

 Každodenní půst (sawm) držený v tomto měsíci začíná tehdy, když od sebe muslimové 

nerozeznají černou a bílou nit a končí západem slunce (prakticky od východu do západu 

slunce). V tuto dobu nesmí muslimové jíst, pít, souložit a kouřit. Půst se nevztahuje na 

nemocné či jakkoli indisponované muslimy, kterým by držení půstu mohlo jakkoli uškodit či 

je přivést do špatné životní situace, těhotné, kojící nebo menstruující ženy či ženy 



31 

 

v šestinedělí, nedospělé děti či osoby na cestách. Prvním a posledním pokrmem ve dnech 

ramadánu jsou suhúr a iftár. (Kopecký a Bahbouh, 2014) 

 Půst je v různých obměnách běžnou součástí života mnoha kultur po celém světě. Půst 

drží křesťané, židé nebo se tento prostředek používá k medicínským či očistným účelům. 

Určitou krátkodobou formou půstu je v podstatě i spánek, kdy člověk po dobu až deseti hodin 

či více nepřijímá stravu ani tekutiny. Takto krátké období však nemá na lidské tělo žádné 

významné negativní účinky. Jinou situací je však pravidelný dlouhodobý půst při měsíci 

ramadánu, který v určitých zeměpisných šířkách může znamenat délku postního času přes 

osmnáct hodin. (Maughan, 2010). 

 Ramadán je specifickou částí roku i pro muslimské sportovce, neboť se na ně 

nevztahuje výjimka, která by jim umožňovala půst nedodržet. Opět samozřejmě musíme 

myslet na to, že dodržování či nedodržování půstu je čistě individuální záležitostí, neboť jeho 

dodržování může být spojeno s velkým diskomfortem v případě konání velkých sportovních 

akcí. Zde máme na mysli zejména Olympijské hry, které se v roce 2012 v Londýně konaly 

právě v období ramadánu. Podobné problémy bývají například i u světových šampionátů ve 

fotbale a jiných významných sportovních akcí. Někteří sportovci se proto rozhodnou půst 

posunout na vhodnější dobu či jej nedodržet (Maughan, 2010). Existuje však mnoho strategií, 

které pomáhají sportovcům se s komplikovaným obdobím ramadánu lépe vyrovnat (viz např. 

Roy et al., 2011). V následujících odstavcích se nejdříve pokusíme podat ucelený přehled 

vlivů půstu při ramadánu na výkon i běžnou rutinu sportovců (profesionálních i amatérských) 

a současně se zaměříme přímo na strategie zvládání tohoto do jisté míry stresového období, 

které pak budou klíčové v praktické části práce. 

 Obecný předpoklad mezi sportovci i trenéry je takový, že muslimští sportovci mají 

během půstu problémy s udržováním tréninkových dávek, s poklesem výkonosti při soutěžích 

či závodech, úbytkem tělesné hmotnosti a částečným snižováním úrovně fyzických 

a kognitivních funkcí organismu. Obecně se při výzkumech vlivu půstu na fyziologické 

změny či sportovní výkon u muslimských sportovců sleduje několik ukazatelů klíčových pro 

výkon sportovce: strava, hydratace, denní biorytmus, odpočinek a regenerace a nakonec 

tréninková zátěž a sportovní výkonnost. Všechny tyto faktory spolu navzájem souvisí 

a navzájem se ovlivňují a je proto třeba posuzovat je společně, nikoli izolovaně. Stejně tak je 

nutné si uvědomit, že dopady půstu na organismus jsou velmi individuální a souvisí se 

strategiemi, které sportovec zvolí, aby se s tímto obdobím vypořádal. (Chaouachi et al., 2009) 

 Z výše uvedených výzkumů vyplývá, že stravovací návyky sportovců jsou 

pozměněny. Sportovci dodržující půst musí své stravování posunout do nočních hodin 
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a příjem veškerých živin vtěsnat do relativně krátké části noci. Upřednostňují též specifické 

druhy potravin bohaté zejména na tuky, cukry a proteiny, ovšem s relativním nedostatkem 

karbohydrátů. Výjimkou nejsou ani potravinové doplňky. Nedochází tedy ke snížení příjmu 

energie, naopak celkově muslimští sportovci v tomto období přijímají větší než adekvátní 

množství energie, avšak dochází k jejímu nerovnoměrnému rozdělení. Dochází též k většímu 

spalování tuků. V některých chudších oblastech světa nebo v oblastech se specifickými zvyky 

a tradicemi může toto období pro sportovce znamenat úbytek tělesné váhy i svalové hmoty. 

(Chaouachi et al., 2009; Roy et al., 2011) 

 V otázce přijmu tekutin a stavu objemu tělesné vody je situace poněkud složitější. 

Celkově je patrné, že při sportování během ramadánu nedochází u sportovců k výrazným 

změnám při ztrátách tělesné vody, ovšem dochází k pravidelné denní dehydrataci, která je 

spojená s nedostatečným přísunem tekutin během dne, avšak výrazně neovlivňuje 

dlouhodobou hydrataci organismu, neboť tekutiny jsou doplňovány během noci. Nedostatek 

tekutin během dne pak může zapříčinit nižší schopnost koncentrace, horší pozornost a větší 

únavu, což se může promítnout do úrovně sportovního výkonu, která může klesat. (Wilson et 

al., 2009) 

 Dalším důležitým faktorem je vliv půstu na cirkadiánní rytmus organismu. V této 

souvislosti se vyzdvihuje zejména úloha spánku resp. spánkové deprivace. Z několika 

výzkumů bylo zjištěno, že muslimští sportovci si o ramadánu upravují svůj denní rytmus 

v tom smyslu, že chodí spát později, ale také vstávají později, což je u některých vnímáno 

jako problematické, neboť zanedbají ranní modlitbu. Jsou zdokumentovány logické strategie, 

kdy muslimští sportovci stráví podstatnou část dne spánkem a svůj trénink pak absolvují ve 

večerních či nočních hodinách. V těch případech, kdy si sportovci svůj denní rytmus 

přizpůsobit nemohou, je pak znát změna nálady, zhoršení psychomotorických a kognitivních 

funkcí, zvýšená únava, ovlivnění denního rytmu výkonnosti (snížení výkonnosti odpoledne 

a večer). (Chaouachi et al., 2009; Roy et al., 2011)  

 Poslední kategorií je souvislost ramadánu a výkonnosti společně se změnami 

v tréninkové zátěži. Problematika tréninku je ve většině případů řešena přizpůsobením 

tréninkového plánu. Trénink je posunut do večerních hodin po západu slunce. Ovšem, co se 

týče náročnosti tréninku a zatížení, bylo zjištěno, že trenéři volí různé strategie, které však 

mají společného jmenovatele ve snížení objemu tréninku, avšak zachování jeho intenzity. 

Zároveň je v tomto období často kladen důraz na technickou či taktickou stránku tréninku. 

Celkově je však na toto téma zpracováno relativně malé množství studií. Co se týče celkového 

sportovního výkonu, nebyly zjištěny žádné výrazné změny oproti obdobím bez půstu. Některé 
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měřené údaje (srdeční puls – HR, spotřeba kyslíku – VO2 a maximální spotřeba kyslíku – 

VO2max) kolísají, avšak leckdy pouze během první poloviny ramadánu a ve druhé se navracejí 

do „normálních“ hodnot dotyčného sportovce. Naměřeny byly též například poklesy 

izometrické síly flexorů lokte či rychlosti na sprinterských tratích. U některých sportů jako 

například judo či zápas se však dokonce prokázalo zlepšení schopnosti odbourávání laktátu. 

Důležitým nástrojem pro tuto analýzu je i subjektivní vnímaní zátěže, kdy sportovci leckdy 

uvádí zvýšenou únavu, avšak spíše nevnímají výrazný pokles výkonosti. (Chaouachi et al., 

2009; Roy et al., 2011; Wilson et al., 2009) 

 Z výše uvedených poznatků je tedy patrné, že vliv půstu při ramadánu na muslimské 

sportovce je velmi individuální a stejně tak strategie, které sportovci využívají při zvládání 

této situace, se liší. Obecně však lze nastínit několik doporučení, jak se s tímto obdobím lépe 

vyrovnat. Některá z těchto doporučení byla již naznačena výše. Jedná se zejména o změnu 

tréninkového harmonogramu (posunutí tréninku do chladnějších částí dne), zaměření tréninku 

na technickou a taktickou přípravu, snížení objemu tréninkových dávek, dále pak kompenzace 

nedostatečného přísunu živin a tekutin během dne kvalitní stravou v době, kdy je to přípustné, 

stejně tak intenzivním doplněním tekutin. Dále se doporučuje omezit sociální (noční) aktivity, 

aby doba spánku byla co nejdelší. Zároveň se doporučuje naplánovat během dne několik chvil 

pro krátký spánek a omezení ostatních fyzických aktivit, aby se předešlo další ztrátě energie. 

Zajímavým prvkem může být i zaměření na sebekontrolu a psychickou přípravu, neboť 

v tomto období je tělo vystaveno obecnému stresu. Může se tedy stát, že určitá míra deprivace 

povede k podrážděnému chování. Proto se zde doporučuje nácvik sebekontroly 

a sebeovládání. (Roy et al., 2011) 

 Na závěr je třeba zmínit, že veškeré poznatky uvedené výše a zejména strategie 

zvládání půstu při ramadánu lze aplikovat rozdílně na muslimy sportující v muslimských 

zemích a na muslimské sportovce působící např. v Evropě či jinde, kde islám není 

dominantním náboženstvím. Takoví sportovci mají situaci značně ztíženou a záleží na jejich 

klubech, jakým způsobem dokáží s muslimskými sportovci pracovat a usnadnit jim tak období 

ramadánu. Naopak muslimští sportovci v islámských zemích mohou relativně snadněji toto 

období překonávat, jelikož se jedná o kolektivní problém. 
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2.2.5 Sport a pohybová aktivita v dnešním islámském světě 

 

 V této kapitole se pokusíme charakterizovat postavení sportu v některých vybraných 

islámských zemích, konkrétněji v Íránu a Saudské Arábii a představíme koncept některých 

specifických mezinárodních sportovních akcí, kterých se muslimské země pravidelně účastní. 

Na jednotlivé země, které byly vybrány jako vhodný příklad typických a ortodoxních 

islámských režimů se pokusíme zaměřit z různých úhlů pohledu, z nichž lze zmínit 

institucionální zastřešení sportu v zemi, vztah sportu a vlády či úroveň pohybové aktivity 

obyvatel. Na závěr, jako protipól k Íránu a Saúdské Arábii, též uvedeme příklad přístupu 

Velké Británie a Norska v poskytování sportovních služeb své multikulturní společnosti, do 

které patří i významná muslimská menšina. Jsme si vědomi, že vhodným příkladem do této 

kapitoly by byla charakteristika sportovních politik a přístupu ke sportu například v Turecku 

nebo Indonésii, které představují odlišné roviny postavení islámu ve společnosti a zároveň 

obě disponují velmi rozvinutým sportovním prostředím a kvalitní úrovní sportu, avšak 

relevantní informace tohoto typu se nepodařilo dohledat. Cílem této podkapitoly je tedy 

alespoň částečně přiblížit, jaká je v současnosti praktická rovina vztahu muslimů ke sportu 

a pohybovým aktivitám na kolektivní a institucionální úrovni.  

 

Sport v muslimských zemích: příklad Íránu a Saúdské Arábie 

 

 Pozice sportu v Islámské republice Írán by se dala charakterizovat postupně se 

zvyšující provázaností mezi íránskou vládou a sportem a sportovními institucemi. Íránský 

režim, který je zastupován relativně složitým politickým systémem, se od 70. let 20. století 

(tedy od islámské revoluce v této zemi) snaží využívat sport jako jeden z nástrojů své vlastní 

legitimizace a to jak interně před svými občany, tak externě před mezinárodním 

společenstvím. Zatímco před třiceti až čtyřiceti lety byly sportovní instituce a kluby 

provázány zejména s armádními složkami, dnes je sport součástí mnoha sfér íránské 

společnosti. V současné době jsou sportovní instituce na národní i lokální úrovni centrálně 

řízeny a posledním vyvrcholením provázání vládní a sportovní sféry bylo založení 

Ministerstva mládeže a sportu v roce 2011. V současné době je v Íránu institucionalizováno 

mnoho sportů, přičemž největší oblibě se těší fotbal a řeckořímský zápas. Sportovci však 

nejsou v íránské společnosti nijak významně vyzdvihováni (na rozdíl například od politických 

elit). Írán je též tradičním pořadatelem sportovní akcí a turnajů (např. první Asijské hry se 

v roce 1974 konaly v Teheránu). (Dousti et al., 2013) 
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 Na rekreační úrovni se však Írán (stejně jako např. Saudská Arábie – bude uvedeno 

dále) potýká s relativně velkým nezájmem o sport a převládající pohybovou neaktivitou svých 

obyvatel. Tento stav panuje i navzdory tomu, že Írán stejně jako například Egypt a další 

muslimské země disponují programem sportu pro všechny, kterého se může účastnit široká 

veřejnost a je zde pamatováno i na ženský sport. Ve výzkumu, který provedl tým vědců 

z Univerzity v Teheránu (Rad et al., 2014) vyplývá, že přes 52 % dotazovaných obyvatel 

Teheránu věnuje sportu a pohybovým aktivitám méně než jednu hodinu týdně. Byly proto 

stanoveny vnitřní faktory (vzdělání, věk, pohlaví, příjem a časové možnosti) a vnější faktory 

(dostupnost sportovišť a veřejných sportovních programů), které by mohly tento stav 

ovlivňovat. Tato a další studie citované v tomto článku prokázaly (i když nezřídka 

s rozdílnými výsledky), že většina těchto faktorů více či méně signifikantním způsobem 

ovlivňuje účast obyvatel při pohybových aktivitách a sportu (Rad et al., 2014).  

 Pokud si výše zmíněné skutečnosti promítneme do periferních oblastí Íránu, kde lidé 

zdaleka nemají takové možnosti jako lidé ve městech, můžeme se domnívat, že v těchto 

oblastech by sportovní aktivita byla hodnocena ještě hůře. Ovšem domníváme se, že v těchto 

případech by takový nedostatek mohl být kompenzován tradičním a pohybově aktivnějším 

způsobem života. 

 Stejně jako íránská společnost má i obyvatelstvo Saúdské Arábie a ostatních států 

Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu (Gulf Cooperation Council – GCC), vzhledem 

ke změnám v životním stylu, problém s poklesem pohybové aktivity. Tato skutečnost je dána 

především moderními technologiemi a vyšší modernizací a mechanizací dnešní informační 

společnosti. (Al-Hazzaa, 2004) 

 Na toto téma bylo vypracováno několik studií a prokázalo se, že v závislosti na 

faktorech podobných těm, které jsou uvedeny v předchozím případě u íránské společnosti, je 

v různých částech Saúdské Arábie pohybově neaktivních přibližně 50 – 80 % obyvatel, což 

dokonce převyšuje úroveň pohybové neaktivity lidí žijících v Evropě a Americe. Světový 

průměr však dle World Health Organization (WHO) činí 60 % obyvatel světa, kteří žijí 

sedavým způsobem života. Zajímavým zjištěním je, že nejnižší podíl neaktivních lidí 

vykazovala věková skupina obyvatel nad šedesát let věku. (Al-Hazzaa, 2004) 

 Výše zmíněné skutečnosti poměrně jednoznačně dokládají fakt, že obyvatelé 

muslimských zemí (nebo alespoň ti žijící městským způsobem života) již podléhají 

západnímu stylu života, jehož šíření považujeme za jeden ze znaků globalizace. S tímto 

způsobem života je neoddělitelně spojena nižší úroveň pohybové a sportovní aktivity, což 
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jako problém vnímají i tamní zdravotnické či výchovné instituce poukazující na nutnost 

změny v podstatě v souladu s globální rétorikou týkající se této problematiky. 

 

Mezinárodní sportovní akce 

 

Kromě Olympijských her a světových šampionátů ve fotbale, které jsou diskutovány 

v mnoha studiích, článcích i médiích, bychom se zde rádi zaměřili na ty mezinárodní 

sportovní akce, kterých se islámské země pravidelně účastní a pořádají je, avšak česká 

veřejnost o nich má poměrně malé povědomí. 

Jako zástupné příklady jsme vybrali Africké hry, Asijské hry, Panarabské hry a tzv. 

Islámské hry solidarity (Solidarity Games). První jmenované hry se konají od roku 1965 

v pravidelném intervalu čtyř let. V současné době (v září 2015) se v hlavním městě Konžské 

republiky Brazzaville budou pořádat v pořadí jedenácté Africké hry. Těchto her se účastní 

sportovci reprezentující přes padesát afrických zemí. Zajímavostí je, že právě tři islámské 

země (Egypt, Alžírsko a Tunisko) figurují mezi pěti nejúspěšnějšími zeměmi v pořadí počtu 

získaných medailí. Navíc země jako Egypt (1991) a Alžírsko (1978 a 2007) v minulosti tyto 

hry pořádaly, stejně tak Mosambik (2011) a Nigérie (1973 a 2003), země s významným 

podílem muslimů v populaci. (africaolympic.net) 

Asijských her, které se převážně ve čtyřletém cyklu pořádají od roku 1951, se účastní 

přes čtyřicet zemí včetně mnoha muslimských (země střední Asie, Indonésie, Írán, země 

Arabského poloostrova atd.). Poslední (dvacáté sedmé) Asijské hry probíhaly v roce 2014 

v Incheonu v Jižní Koreji a ty následující proběhnou v Jakartě a Palembangu v Indonésii. 

Muslimské země mají na svém seznamu zatím tři pořadatelství (Jakarta 1962, Teherán 1974 

a Dauhá 2006). (ocasia.org) 

Panarabské hry pořádané od roku 1953 pouze v arabském makroregionu Severní 

Afriky a Jihozápadní Asie jsou čistě muslimskou záležitostí. Tyto hry mají primárně za úkol 

vyjádřit kulturní islámskou jednotu skrze sport, zároveň jsou však příkladem pronikání 

západního systému do arabské kultury. Na Panarabské hry vysílá své sportovce přes dvacet 

zemí, z nichž nejúspěšnější je dlouhodobě Egypt, Sýrie a Tunisko. (Henry et al., 2003) 

V současné době, kdy se mají pořádat další (třinácté) Panarabské hry stále není 

vyřešen problém s pořadatelskou zemí neboť Libanon, který měl pořadatelství na starosti, se 

jej vzdal ve prospěch Tuniska kvůli problematické politické situaci na Blízkém východě. 

Tunisko se však po krátké době, pravděpodobně z ekonomických důvodů, pořadatelství též 
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zřeklo. V současné době je situace taková, že se Panarabské hry pravděpodobně posunou na 

pozdější období a jejich pořadatelem bude Egypt. (Mackay, 2014; Mackay, 2015) 

Posledním příkladem jsou Islámské hry solidarity. Tyto hry mohou být do jisté míry 

obdobou Panarabských her, ovšem s tím rozdílem, že Solidarity Games se mohou účastnit 

i sportovci z nearabských muslimských zemí. Dalo by se říci, že tyto hry jsou jedním 

z nástrojů Organizace islámské spolupráce (OIC), která je po OSN druhou největší 

mezinárodní organizací světa, k prohloubení integrace islámského světa a vyjádření jeho 

jednoty. Tyto hry mají relativně krátkou tradici. Poprvé byly uspořádány v roce 2005 ve 

městě Mekka v Saúdské Arábii, čtvrté hry bude v roce 2017 pořádat Ázerbájdžán v Baku. 

(baku2017isg.com) 

 

V současné době tedy můžeme pozorovat několik zajímavých trendů, které se týkají 

sportu v islámském světě: i) islámské země mají relativně dlouhou tradici a bohaté zkušenosti 

s pořádáním mezinárodních sportovních akcí, ii) pořádání takových akcí v daných zemích je 

v posledních několika letech relativně intenzivní, iii) pořádání těchto akcí můžeme považovat 

za projev jednak kulturní svébytnosti, ale zároveň i za snahu o integraci s ostatním světem, iv) 

všech těchto mezinárodních sportovních akcí se již mohou účastnit ženy, byť s určitými 

pravidly, v) muslimské země mají, stejně jako země západní, potíže s pohybovou neaktivitou 

svých obyvatel, vi) v leckterých muslimských zemích je sport institucionálně zastřešen a tyto 

instituce poskytují více či méně kvalitní zázemí jak profesionálním sportovcům, tak sportující 

veřejnosti. 

 

Pohybová aktivita a sport muslimů v hostitelských zemích: příklad Spojeného království 

a Norska  

 

 Pokud nezahrnujeme Rusko a Turecko, největší počet „evropských“ muslimů žije 

v Německu (dle odhadů 4,76 mil.), Francii (4,71 mil.) a ve Spojeném království (2,96 mil.) 

(Hackett, 2015). Důvodem je samozřejmě koloniální minulost a ekonomická vyspělost těchto 

zemí a bezpochyby se tyto velmi početné muslimské komunity žijící v Evropě řadí do 

islámského světa. Pro potřeby této části kapitoly jsme zvolili Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska jako jednu ze zemí s velkým počtem muslimských imigrantů. 

Zároveň se jedná o stát, jehož sportovní instituce a celkový rozvoj a podpora sportu je na 

vysoké úrovni. Druhou zemí je Norsko jako zástupce typicky sociálních států Severní Evropy 

s velmi propracovanými mechanismy integrace imigrantů do své společnosti. 
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 Každá evropská země má více či méně odlišné strategie při příjmu imigrantů 

a v procesu jejich integrace do své společnosti. Za jeden z mechanismů těchto strategií 

můžeme považovat i sport a to v mnoha podobách od soutěžní úrovně přes programy sportu 

pro všechny až po hodiny tělesné výchovy na školách. Účast při sportovních aktivitách je 

v Západní Evropě považována za jeden ze znaků dobré úrovně procesu integrace imigrantů do 

společnosti hostitelské země, a proto účast slabá nebo celkový nezájem o sportovní aktivity 

jsou často vnímány jako projev integrace nedostatečné (Amara a Henry, 2010). 

 V mnoha evropských zemích existuje velké množství muslimských organizací 

sdružující muslimské komunity, které žádají legislativní rámec pro své vyznání, stejně jako jej 

mají křesťané, židé nebo například sikhové. Mnoho těchto snah je také zaměřeno na sport 

a pohybové aktivity. V některých zemích (Spojené království, Německo, Francie atd.) se tyto 

snahy setkávají s různou úrovní odezvy, která se většinou opírá o přesvědčení, že sport je 

jeden z významných nástrojů k rozvoji multikulturní společnosti. Olympijské hry v Londýně 

v roce 2012 jsou dokonce považovány za vrchol britského multikulturního přístupu v oblasti 

sportu. V menším měřítku (na úrovni jednotlivých komunit v jednotlivých evropských 

městech) je však situace komplikovanější. Je zde problém právě s „uchopitelností“ 

a legislativním zarámováním integrace muslimských komunit skrze sport, neboť navzdory 

existenci mnoha (velmi organizačně i ideologicky různorodých) muslimských organizací se 

nejedná o jednotně institucionálně zastřešenou skupinu, s níž či o níž by bylo možno jednat. 

Díky tomuto problému se tak britské a jiné evropské národní instituce soustředí převážně na 

obecnější otázky spojené s etnicitou, s problematikou vyloučených lokalit nebo genderové 

otázky. Chybí zde podchycení otázky vyznání a praktická aplikace těchto poznatků do 

veřejného života. Dalším aspektem této problematiky je také fakt, že např. britská muslimská 

populace trpí 1,5 krát častěji nemocemi a vyskytuje se zde 5 krát více případů cukrovky než 

u běžné nemuslimské britské populace. Ve Spojeném království se proto otázka sportu 

v muslimských komunitách řeší skrze několik sportovních i nesportovních institucí 

a programů (The Open Society Institute, Muslim Council of Britain, The Muslim 

Women’s Network, Sport England nebo Show Racism the Red Card). (Amara a Henry, 2010) 

 Dalším problémem je například pohybová neaktivita mladé muslimské generace žijící 

v západoevropských zemích. Pro tento případ jsme vybrali Norsko, kde byl tento problém 

zkoumán především u muslimských dívek při hodinách tělesné výchovy, která v Norsku od 

roku 1974 probíhá ve smíšených skupinách (Walseth, 2015). Nabízí se tedy hypotéza, že 

muslimské dívky se hodin TV neúčastní z náboženských důvodů. 
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 Výzkum prokázal, že hodiny tělesné výchovy jsou ze strany mladých muslimek 

hodnoceny s regionálně odlišnými výsledky, avšak převážně pozitivně jako výrazné zpestření 

denního stereotypu, jako prostředek utužující třídní kolektiv a jako vhodná chvíle 

k pohybovým aktivitám, kterých se jim ve volném čase jinak příliš nedostává. Většina dívek 

se hodin tělesné výchovy neúčastní z obdobných důvodů jako nemuslimské dívky, ovšem 

vyskytuje se zde několik specifik vyplývajících právě z genderově nesegregovaných hodin, 

a sice že určitá část studentek by si oddělené hodiny přála, tím spíše pak oddělené hodiny 

plavání. Ovšem i tato specifika se ukázala propojena převážně s nevolí vůči chlapecké 

hrubosti, se studem a s testováním výkonů. Islám má tedy na pohybovou neaktivitu 

muslimských dívek v Norsku velmi malý vliv. (Walseth, 2015) 

 Jsme si vědomi, že výše nastíněnou problematiku a závěry nelze zobecňovat pro 

všechny muslimské menšiny žijící v evropských zemích, avšak lze zde hledat a předpokládat 

určité souvislosti. Na některé zmíněné aspekty se tato práce zaměří i ve své analytické části, 

kde budeme zkoumat, zda rodiče muslimských sportovců vedli své děti ke sportu od dětství či 

zda sami sportovci vedou své děti ke sportu nebo to plánují, pokud ještě potomky nemají. 

Okrajově nás také bude zajímat názor na sportovní zázemí, kterým sportovci během svého 

působení v Česku prošli. 
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2.3 Islám a muslimové v Česku 

 

 Ačkoli se české země vzhledem ke geografické poloze a povaze historického vývoje 

nikdy nedostaly do trvalejšího styku s islámským světem (islámskou civilizací), zmínek 

o tomto kontaktu, byť krátkodobém, existuje mnoho. Ze středověku a raného novověku je 

známo několik případů, kdy se Češi vydávali na cesty do tehdejšího Orientu (Martin Kabátník 

z Litomyšle, Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic či Václav 

Vratislav z Mitorvic). Ovšem vlastní historická zkušenost českého národa byla vždy velmi 

malá a navíc ovlivňována po staletí „tureckou hrozbou“ výbojné Osmanské říše. To však 

neznamená, že by Češi neprojevovali o oblast převážně Blízkého a Středního východu 

a Severní Afriky zájem. Mezi významné české orientalisty se řadí např. Dr. Rudolf Dvořák, 

Prof. František Lexa, Prof. Bedřich Hrozný, Prof. Luboš Kropáček nebo Prof. Miloš Mendel. 

(Bečka a Mendel, 1998; Kopecký a Bahbouh, 2014) 

 Počátky skutečného kontaktu s muslimy na území naší země můžeme datovat na 

konec 19. století a počátek 20. století, kdy se na naše území začali dostávat především 

balkánští muslimové. K nim se poté připojili emigranti ze Sovětského svazu (převážně 

Čerkesové a Tataři). Tento proces vyvrcholil ve třicátých letech, kdy byla v roce 1934 

založena tzv. Moslimská náboženská obec pro Československo s ústředím v Praze. 

Muslimové po tehdejším československém (sekulárním) státním aparátu žádali oficiální státní 

uznání, právo vést matriky a zajišťovat svým příslušníků svatby a pohřby. Tato iniciativa 

nebyla po dlouhá léta vyslyšena a paradoxně se tohoto uznání muslimové dočkali až za 

Protektorátu Čechy a Morava v roce 1941. Toto rozhodnutí bylo však Benešovými dekrety 

anulováno, avšak v obecné platnosti jako všechny právní předpisy vydané za okupace, nikoli 

konkrétní vyhláškou. Tato skutečnost dnešní představitele muslimské obce vede 

k přesvědčení, že kontinuita s předválečnou organizací de facto nebyla přerušena. 

V poválečném období za vlády totalitního komunistického režimu oficiální činnost muslimské 

obce ustrnula. Muslimskou komunitu v tehdejší ČSSR tvořili převážně studenti z arabských 

zemí, kteří se však k muslimské identitě přihlásili otevřeně až po revoluci v roce 1989 

a azylanti a exulanti převážně  Iráčané, Palestinci nebo Kurdové. Postupně je začali doplňovat 

i drobní podnikatelé přicházející z Turecka, arabských zemí či z bývalého Sovětského svazu. 

Během 90. let přišla do naší země také poměrně početná vlna utečenců z Bosny prchající před 

konfliktem doprovázející rozpad tehdejší Jugoslávie. (Bečka a Mendel, 1998; Kropáček, 

2009) 
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 V současné době v Česku žije oficiálně okolo 3400 muslimů, což zhruba odpovídá 

počtu praktikujících muslimů, mezi nimiž se nachází zhruba 600 českých konvertitů (czso.cz). 

Ovšem dle odhadů mnoha muslimských i nemuslimských organizací a institucí se skutečný 

počet pohybuje mezi deseti až dvaceti tisíci lidí nejrůznějšího etnického původu a odlišné 

intenzity vztahu k vlastní víře, přičemž až tři pětiny těchto lidí jsou turkického původu a více 

než čtvrtina původu arabského. Heterogenita muslimské komunity v Česku je dána zejména 

rozdílem mezi praktikujícími a nepraktikujícími muslimy. Praktikující (aktivní) muslimové 

jsou ti, kteří se pohybují okolo muslimských institucí, zapojují se do života muslimské obce 

a můžeme je tedy považovat za jádro české muslimské komunity. Druhou skupinu tvoří lidé 

stále se za muslimy považující, ale již nejsou muslimy praktikujícími či dokonce nevědí, zda 

se za muslimy ještě mají považovat. Tuto heterogenitu zvyšuje i imigrace. Nově příchozí 

muslimové často neznají českou kulturu a nevyznají se v soudobé realitě Střední Evropy, 

proto je jejich přístup často zdrojem určitých napětí, neboť s sebou přinášejí zvyky ze své 

země a nějakou dobu trvá, než se místnímu prostředí přizpůsobí. (Topinka, 2007)  

V průběhu 90. let také představitelé muslimské obce projevili znovu velkou snahu 

o oficiální státní uznání, ovšem značná nejednotnost a ideová pluralita české muslimské 

komunity byla po dlouhou dobu obtížnou překážkou. Až v roce 2004 dosáhlo Ústředí 

muslimských obcí (ÚMO) statusu právnické osoby a je uznáno prvním stupněm registrace dle 

zákona o církvích a náboženských společnostech. Tento status však stále neumožňuje přiznání 

tzv. zvláštních práv (na církevní sňatek, školy a duchovní služby atd.), které s sebou nese až 

druhý stupeň registrace (Ústředí muslimských obcí - historie a současnost, 2009). Ovšem dnes 

můžeme Ústředí muslimských obcí považovat za instituci zastřešující muslimskou komunitu 

v Česku. 

 Dlouhodobým nestorem a představitelem muslimské komunity byl český konvertita 

Prof. Muhamed Alí Šilhavý, jenž stál u zrodu obnovení muslimské obce po roce 1989. 

V současné době stojí v čele Ústředí muslimských obcí Muneeb Alrawi, který zároveň vede 

i regionální muslimskou obec v Brně. Společně s ním můžeme za představitele ÚMO 

považovat místopředsedy Vladimíra Sáňku (MO Praha) a Ahmeda Hamdiho (MO Teplice). 

Mezi další muslimská uskupení můžeme zařadit např. Islámské nadace v Praze a v Brně, 

Všeobecný svaz muslimských studentů, Muslimskou unii, Ligu českých muslimů, Islámský 

svaz – klub přátel islámské kultury, Liberální muslimy nebo Islámskou komunitu českých 

sester. Tyto organizace se snaží nejen naplnit potřeby muslimů žijících v česku, ale mají též 

za cíl šíření relevantních informací o islámu a provozování charitativní činnosti. Muslimové 

se v Česku scházejí ve dvou mešitách (v Praze a Brně) a v několika modlitebnách. Tyto 
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prostory neslouží pouze pro modlitby, pořádají se zde přednášky, výstavy a různé kulturní 

akce. (Kropáček, 2009; Topinka, 2007; Ústředí muslimských obcí - historie a současnost, 

2009) 

 Život muslimů ve vztahu k české společnosti je stejně jako muslimská komunita 

diferencovaný. Setkáváme se s příklady téměř všech stupňů míry přizpůsobení se hostitelské 

společnosti. Separace od české společnosti je viditelná zejména u muslimských žen, které do 

Česka přišly se svými manžely a nejsou v kontaktu s jádrem české muslimské komunity. 

V navázání kontaktu s Čechy jim většinou brání jazyková bariéra a jejich život se koncentruje 

převážně na práce v domácnosti a starost o děti. Velmi zřídka je možno setkat se 

i s marginalizací, kdy si daný muslimský imigrant nezvykne na českou kulturu, ale zároveň 

během pobytu opustí i svou kulturu a vyznání. Dochází tak k úplnému odcizení. Častěji se 

můžeme setkat s muslimy v různých fázích asimilace (semiasimilace), kdy tito lidé sice 

neopustili svoji víru a zvyky, ale v určitých oblastech života se dokázali přizpůsobit a udělat 

určité kompromisy ve své víře ve vztahu k české kultuře. Jedná se většinou o nepraktikující 

muslimy nebo ty, kteří v naší zemi žijí už delší dobu. Těchto případů je pravděpodobně 

většina. K integraci pak dospívají většinou praktikující muslimové, kteří se snaží propojit 

islám a svou etnicitu s moderní dobou a životem v Evropě a v Česku. Ovšem v poslední době 

se zde objevují náznaky určité separace díky snaze bránit hanobený islám a vymezovat se 

vůči některým prvkům západního kontextu. (Topinka, 2007) 

 Ačkoli se v porovnání s některými problematickými částmi světa čeští muslimové těší 

svobodě náboženského života, musí v posledních několika letech překonávat určité obtíže, 

které již nesouvisí pouze s problémy týkající se úředních obstrukcí či snah vybudovat mešity 

(Teplice, Hradec Králové, Karlovy Vary). Zejména ve světle událostí posledních několika 

měsíců vzniká v muslimské komunitě strach a nedůvěra vůči hostitelské společnosti, neboť ne 

každý občan Česka vnímá skutečnost, že muslimové nejsou homogenní skupinou, ne každý 

muslim je terorista a že na základě činů určitých skupin nelze soudit celek. Většina těchto 

postojů je formulována na základě neznalosti, neúplných informací či snadnému podléhání 

mediálnímu tlaku v kombinaci s nedostatkem či úplnou absencí kritického myšlení. Právě 

masmédia jsou prostředkem, který nám do jisté míry formuje realitu, v níž žijeme, 

a zprostředkovává nám většinu informací, díky kterým tuto realitu vnímáme.  

 Masmédia tedy ovlivňují a částečně formují názor či postoj vůči islámu a muslimům. 

O muslimech se píše převážně v negativním světle – z analýzy deníků vyplynulo, že většina 

článků o této komunitě souvisí s otázkou odlišné etnicity a má podobu kratších zpráv, přičemž 

zdrojem informací pro samotná média se obvykle stávají represivní orgány, které se zabývají 
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ochranou proti protiprávnímu chování. V analyzovaných příspěvcích jsou muslimové 

zobrazováni zejména v konfliktních situacích. Často jsou muslimové zobrazováni jako 

pachatelé a ne jako oběti. Česká veřejnost pak může nabýt dojmu, že je muslimy ohrožována. 

(Gorčíková, 2009) Důležité je zmínit, že výše zmíněný výzkum probíhal ještě před započetím 

krize na Blízkém východě spojené s aktivitami Islámského státu, se kterou v současné době 

souvisí značný pohyb muslimských uprchlíků směřujících do Evropy a do Česka. 

 Ten samý závěr, který se týká tisku, lze aplikovat i na televizní vysílání, kdy jsou 

v hlavních přehledech zpráv v souvislosti s islámem a muslimy diváci informováni takřka 

pouze o konfliktech v muslimských zemích, o nedodržování lidských práv a zejména 

o terorismu v kombinaci se zprávami o vysokých počtech muslimských uprchlíků, kteří dle 

těchto zpráv představují určitou hrozbu či ohrožení pro život běžné české populace. Velmi 

zřídka se objevují pořady či reportáže, které k islámu a muslimům přistupují analyticky 

a s objektivním přístupem. 

 „Veřejné mínění o muslimech se utváří pod vlivem médií, která produkují stereotypní 

obraz islámu. Vzhledem k absenci historické zkušenosti s islámem nemůžeme být překvapeni, 

že mediální obraz představuje muslimy jako cizince, zdůrazňuje jejich odlišnost a vnímá je 

především jako nositele potenciální hrozby“ (Křížková, 2006). 

 Největším prostorem pro sběr a získávání informací je samozřejmě internet, kde si 

běžný uživatel může vyhledat informace rozmanitého druhu. Například to, jak se někteří 

muslimové snaží o vytvoření a vedení dialogu se společnostmi nemuslimských států, přes 

obecné informace o tomto náboženství až k návodům, jak naplánovat a uskutečnit 

teroristickou akci. V dnešní době záleží jen na individuálním přístupu každého jedince, které 

informace považuje za přínosné, důležité a užitečné. Ovšem není zaručena pravdivost 

a ověřitelnost dat, údajů a zpráv, které jsou na internetu dostupné. „Populární média poskytují 

značně deformovaný obraz a nástup internetového zpravodajství tuto situaci nijak nezlepšuje 

(zkuste si zadat slovo muslim či islám do vyhledávače některého ze zpravodajských portálů)“ 

(Novotný a Polonský, 2009, s. 793). 

 Z výše uvedených poznatků je zřejmé, že muslimové žijící v Česku mají v posledních 

letech relativně stabilní pozici, která této komunitě umožňuje určitou míru asimilace či 

integrace do české společnosti. V posledních několika měsících se však tato situace začíná 

v souvislosti s děním na mezinárodní scéně pomalu měnit a muslimové jsou i v naší zemi 

vystaveni určitému tlaku médií či některých xenofobních a protiislámských skupin. Jsme si 

vědomi, že se tyto skutečnosti promítnou i do realizace výzkumu pro potřeby této práce.  
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3 METODIKA 

 

Tato kapitola uvádí vytyčené cíle a výzkumné otázky práce a popisuje metody, které 

byly použity při výzkumu. Soustředí se na popis postupu při sběru dat a jejich zpracování. 

V teoretické části práce jsme nastínili základní teoretická východiska vztahu mezi islámem 

a sportem, zaměřili jsme se na různé způsoby vnímání tohoto náboženství a pokusili jsme se 

stručně charakterizovat situaci muslimů žijících v Česku. Hlavní přínos této práce však spočívá 

v analýze rozhovorů s muslimskými sportovci žijícími a působícími v Česku. 

 

 

3.1 Cíle práce a stanovení výzkumných otázek 

 

 Práce se zabývá vztahem mezi islámem a sportem v Česku. Primárně analyzuje míru 

identifikace muslimských sportovců žijících v Česku s jejich náboženstvím a jejich vztah ke 

sportu. Následně se také zabývá strategiemi zvládání půstu v období ramadánu a vlivem 

muslimského stylu života na běžnou denní rutinu sportovce. 

 

 Výzkumné otázky, které v této práci klademe, zní: 

 

 1. Jak muslimští sportovci působící (žijící) v Česku vnímají islám? 

 

2. Jak muslimští sportovci působící (žijící) v Česku vnímají sport a pohybové 

aktivity? 

 

 3. Do jaké míry islám ovlivňuje způsob života sportovce? 

 

 

3.2 Sběr dat 

 

Získání dostatečného počtu respondentů pro rozhovory bylo podmíněno jejich 

identifikací. Zvolili jsme proto tři roviny postupu při řešení tohoto problému. První typ 

bychom mohli nazvat jako institucionální přístup shora, kdy byly kontaktovány sportovní 
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organizace (české sportovní svazy a unie např. Český atletický svaz - ČAS, Fotbalová 

asociace České republiky – FAČR, Česká florbalová unie – ČFbU, Česká basketbalová 

federace – ČBF, Český svaz házené – ČSH atd.) s žádostí o poskytnutí seznamu zahraničních 

sportovců registrovaných v českých klubech a oddílech působících v českých ligách 

a soutěžích. Tato žádost byla doplněna vysvětlením, k čemu dané informace budou sloužit 

a jak s nimi bude naloženo. Většina organizací nám vyšla vstříc, některé naši žádost 

ignorovaly a některé ji odmítly kladně vyřídit s odvoláním na své interní předpisy, které však 

nebyly schopny poskytnout. Proto bylo v některých případech nutné navštívit webové stránky 

daných klubů a zahraniční sportovce vyhledat „manuálně“. Druhou rovinu bychom mohli 

nazvat institucionální přístup zdola, kdy byla jako regionální odnož Ústředí muslimských obcí 

oslovena Islámská nadace v Praze s žádostí o poskytnutí kontaktů na muslimské sportovce, 

kteří se aktivně zapojují do dění v této organizaci. Tento požadavek byl vyřízen kladně. Třetí 

rovinou byl osobní přístup, kdy byli s obdobnou žádostí osloveni muslimové z našeho 

blízkého okolí. 

Druhým krokem bylo kontaktování klubů, v nichž vytipovaní sportovci působí. Nutno 

podotknout, že z daných seznamů byli vybráni sportovci pocházející z muslimských zemí. 

Soustředili jsme se převážně na sportovce ze zemí regionů jako Severní Afrika, Jihozápadní 

Asie, Střední Asie, Jihovýchodní Asie či Jihovýchodní Evropa. Některé kluby ochotně ke 

spolupráci přistoupily, jiné spolupráci odmítly. 

Třetím krokem pak bylo kontaktování samotných sportovců a domluva místa a času 

rozhovorů. Rozhovory byly pořízeny v rozmezí od dubna do července 2015 v Praze, Jihlavě, 

Teplicích a Ústí nad Labem. Kontaktování probíhalo skrze e-maily a telefonicky. Rozhovory 

byly vedeny v češtině. 

 

 

3.3 Výzkumná metoda 

 

Pro potřeby této práce jsme zvolili kvalitativní výzkumnou metodu. Jednak je dle 

našeho názoru pro tento typ výzkumu vhodná, ale hlavně jsme chtěli do zkoumaného 

problému více proniknout, což by bylo za použití kvantitativních metod relativně obtížné. 

Tato metoda výzkumu byla zvolena i proto, že již od počátečních projektů tohoto výzkumu 

bylo zřejmé, že počet respondentů bude velmi nízký vzhledem k tomu, o jak specifickou 

skupinu lidí se jedná. Stejně tak připouštíme, že závěr této práce neposkytne ucelený obraz 
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o životě muslimských sportovců. Spíše bude možné dle dosažených závěrů upozornit na 

určité souvislosti a nastínit tak blíže základní aspekty této problematiky, které bude možno 

zkoumat při dalších výzkumných bádáních tohoto typu. 

Typ rozhovoru, který jsme zvolili, by se dal klasifikovat jako kombinace rozhovoru 

strukturovaného s rozhovorem pomocí návodu. „Strukturovaný rozhovor s otevřenými 

otázkami sestává z řady pečlivě formulovaných otázek, na něž mají jednotliví respondenti 

odpovědět. Pružnost sondování v kontextu situace je omezenější než v jiných typech 

rozhovorů. Tento typ rozhovoru se používá, když je nutné minimalizovat variaci otázek 

kladených dotazovanému. Redukuje se tak pravděpodobnost, že se data získaná v jednotlivých 

rozhovorech budou výrazně strukturálně lišit“ (Hendl, 2008, s. 173). Ovšem v určitých 

případech bylo nutno předem naformulované otázky doplňovat dalšími otázkami, dle toho, jak 

se rozhovor vyvíjel, nebo pokud bylo možno získat nějaké další klíčové informace. Rozhovor 

s návodem „pomáhá udržet zaměření rozhovoru, ale dovoluje dotazovanému uplatnit vlastní 

perspektivy a zkušenosti (Hendl, 2008, s. 174). Díky tomuto postupu se některé části výzkumu 

staly bohatšími na informace a získané poznatky byly pestřejšího charakteru. Níže uvádíme 

strukturu prováděných rozhovorů, která je rozdělena do čtyř částí dle zaměření výzkumných 

otázek s přidáním úvodní části. 

 

1. Úvodní otázky 

 a) Odkud pocházíte? 

b) Mohl(a) byste povědět něco o zemi, ze které pocházíte a o kultuře ve Vaší 

zemi? (čím je specifická, co je pro ni typické atd.) 

c) Jak se Vám žije v Česku?  

 

2. Vnímání islámu 

a) Byl(a) jste vychováván(a) k islámu? Dokážete říct, na co Vaši rodiče při 

výchově kladli důraz? 

b) Řídíte se Koránem a Sunnou? Jaký je Váš vztah k pilířům islámu, dodržujete 

všechny? 

c) Pokud máte rodinu, vychováváte své děti dle islámu (pokud ne, plánujete to)? 

Váš manžel/ manželka (druh/družka) je muslim(ka)? 

d) Dodržujete muslimské zvyky a tradice (odívání, strava atd.) 

e) Slavíte muslimské svátky? (A nemuslimské?) Jak je slavíte? 
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3. Přístup ke sportu a pohybovým aktivitám 

a) Co pro Vás znamená sport? Proč sportujete? Jak dlouho se věnujete svému 

sportu? 

b) Vedli Vás rodiče ke sportu? 

c) Vedete ke sportu své děti (pokud je máte)? Pokud ne, plánujete to? 

d) Sportujete s manželem/manželkou (druhem/družkou)? Které sporty společně 

provozujete? 

e) Jsou Vaši přátelé (muslimové) pohybově aktivní? 

 

4. Strategie zvládání půstu při ramadánu (pokud jej sportovec dodržuje) 

a) Jak se vyrovnáváte s půstem při ramadánu (strava, pitný režim, odpočinek, 

modifikace tréninku atd.)? 

b) Máte pocit, že je Vaše výkonnost jiná než v období bez půstu? (Jakým 

způsobem?) 

 

Pro analýzu získaných dat jsme zvolili metodu otevřeného kódování, kterou lze 

charakterizovat jako „proces rozebírání, prozkoumávání, porovnávání, konceptualizace 

a kategorizace údajů“ (Strauss a Corbinová, 1999, s. 42). Na základě těchto procesů bylo 

v rozhovorech identifikováno relativně velké množství jevů. Jevy byly rozpoznány 

postupným procházením všech záznamů rozhovorů. Jednotlivé rozhovory byly mezi sebou 

porovnávány a informace, které se opakovaly ve více rozhovorech, byly zaznamenány. Takto 

označené opakující se jevy byly postupně kategorizovány tak, aby vzniklé kategorie co 

nejvíce logicky souvisely s jevy, které zastupují, a zároveň dostatečně srozumitelně 

odkazovaly na to, co zastupují. Kategorie tedy reprezentují skupinu příbuzných jevů, které 

byly v rozhovorech identifikovány. Zároveň jsou sestaveny tak, aby jejich analýza vytvořila 

kostru pro odpovědi na výzkumné otázky této práce, na základě kterých byla sestavena 

i struktura rozhovorů (viz kapitola 4). Při analýze vzniklo i několik subkategorií, které mají 

k hlavním kategoriím určité vztahy a doplňují je. Tato situace dokazuje fakt, že badatel se 

neustále pohybuje na hranici mezi otevřeným a axiálním kódováním, které právě tyto vztahy 

mezi subkategoriemi a kategoriemi odhaluje. Kategorie i subkategorie byly dále rozvíjeny 

určitými vlastnostmi, které tvoří znaky či charakteristiky těchto kategorií. Vlastnosti kategorií 

byly identifikovány na základě výpovědí respondentů, nikoli na základě specifického klíče či 

vzoru, ale na základě našeho úsudku. Jedná se však o takové charakteristiky, které 
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z rozhovorů jednoznačně vyplývaly a tvoří tak hlavní znaky kategorií. Dimenze, které dotváří 

profil kategorie, byly taktéž určeny dle našeho uvážení podle toho, jak často, v jakých 

pozicích či s jakými významy se identifikované vlastnosti kategorií v rozhovorech 

vyskytovaly. (Strauss a Corbinová, 1999) 

 Na základě identifikovaných vlastností a jejich výskytů byly jednotlivé kategorie 

charakterizovány, resp. jejich vlastnosti a dimenze tvoří vhodné schéma, které využíváme při 

interpretaci výsledků (viz kapitola 4). Vlastnosti kategorií s jejich umístěním na škálách jsou 

přehledně uvedeny v tabulce u každé kategorie. Tyto tabulky z důvodů formální úpravy 

nenesou vlastní název neboť jejich pojmenování je zároveň i pojmenováním dané kategorie.  

 

 

3.4 Vzorek respondentů 

 

Při postupu, který je uveden výše, bylo celkem kontaktováno 31 sportovců. Pro 

rozhovory se podařilo získat 7 respondentů, kteří splňovali předem definované požadavky na 

věk, vyznání a existenci sportovního zázemí v Česku. Jedná se o profesionální i amatérské 

sportovce, ale i o ty muslimy, kteří se v minulosti aktivně věnovali některému sportu 

a v současnosti sportují již jen rekreačně. Jedná se o jedince, kteří v Česku žijí různě dlouhou 

dobu, jsou starší osmnácti let a aktivně provozují nějaký sport. Všichni respondenti jsou pro 

zachování anonymity uváděni pod fiktivními jmény, stejně tak některé informace z rozhovorů 

vyplývající nebo v rozhovorech přímo uváděné jsou zkresleny (převážně informace 

místopisné), aby byla co nejvíce omezena možnost identifikace respondentů. Všichni 

respondenti podepsali informovaný souhlas s účastí na rozhovoru. Tento je uveden 

v Příloze 1. 

Jedním z předpokládaných problémů, který se však nakonec ukázal jako 

neopodstatněný, byla obava z přístupu respondentů k řešiteli této práce, neboť řešitel není 

muslimského vyznání. Při některých rozhovorech byla patrná drobná počáteční nedůvěra, 

kterou se však většinou podařilo rozptýlit díky nezávazné konverzaci, ze které vyplynulo, že 

řešitel nechová vůči respondentům žádné předsudky spojené se současným děním spojeným 

s problematikou muslimských imigrantů a rozvíjejícího se antiislámského hnutí v Česku. Dle 

našeho názoru pomohl i fakt, že řešitel nevystupoval jako novinář či jiný zástupce médií. 

Nakonec se ukázalo, že respondenti na dané téma mluví zcela bez zábran a kladené otázky 

jim nejsou nepříjemné, což vždy zpětně reflektovali. 
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Respondent č. 1 – Danis, 31 – 40 let 

Danis je středoškolsky vzdělaný bosenský profesionální fotbalista žijící v Česku téměř 10 let. 

Má zde rodinu a již se považuje spíše za Čecha než Bosňáka a češtinu zvládá velice dobře. 

 

Respondent č. 2 – Ermin, 21 – 30 let 

Ermin je bosenský profesionální fotbalista pocházející z bosenského velkoměsta, který 

v Česku žije 10 let. V naší zemi již zdomácněl, ale stále si udržuje intenzivní kontakt se svou 

domovinou, kde pravidelně navštěvuje rodinu a příbuzné a kde kombinovanou formou studuje 

vysokou školu. Češtinu zvládá velice dobře. 

 

Respondent č. 3 – Ismet, 21 – 30 let 

Ismet je středoškolsky vzdělaný bosenský profesionální fotbalista pocházející ze statisícového 

bosenského velkoměsta na severovýchodě země. V Česku nežije ještě ani 3 roky, ale i přesto 

se česky naučil relativně dobře. Se svou rodinou v Bosně udržuje pravidelný kontakt. 

 

Respondent č. 4 – Metin, 18 – 20 let 

Metin je středoškolsky vzdělaný Turek. V Česku žije od dětství, narodil se tu, vystudoval zde 

základní i střední školu. Považuje se za Čecha, i když kontakty s tureckou částí rodiny stále 

udržuje. Metin je amatérský fotbalista, který od mládí navštěvoval tréninky fotbalu, 

v současnosti hraje amatérskou fotbalovou ligu. 

 

Respondent č. 5 – Albína, 20 – 30 let 

Albína je vysokoškolsky vzdělaná Ruska. V Česku žije přes tři roky, vystudovala zde 

vysokou školu a provdala se za Čecha. Stále má velmi silné vazby na rodinu a jednou se chce 

do Ruska vrátit. V Česku je ale spokojená a líbí se jí zde. Češtinu zvládá velmi dobře. Na 

střední škole se na amatérské, ale soutěžní úrovni věnovala házené. V současné době 

provozuje rekreačně mnoho sportovních aktivit. 

 

Respondent č. 6 – Tereza, 20 – 30 let 

Tereza je vysokoškolsky vzdělaná česká konvertitka. Aktivně se věnuje různým sportům, 

nejvíce však tanci. Připouští, že život konvertity je v Česku někdy obtížnější, ale celkově je 

spokojená. 
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Respondent č. 7 – Rafiq, 31 – 40 let 

Rafiq je středoškolsky vzdělaný tuniský profesionální zápasník s úspěchy na vrcholových 

mezinárodních soutěžích. V Česku žil pouze 2 roky, během kterých se zde oženil. V současné 

době žije již v Paříži. Rozhovor byl veden prostřednictvím programu Skype a za pomoci 

překladu jeho ženy.  
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4 VÝSLEDKY 

 

 Při analýze rozhovorů bylo identifikováno sedm klíčových kategorií, z nichž některé 

jsou doplněny o další subkategorie. Tyto kategorie byly vytvořeny na základě 

identifikovaných jevů ve výpovědích respondentů a zároveň v souladu se zaměřením 

výzkumných otázek, dle kterých byla vytvořena i struktura rozhovorů.  

 

Tab. 1: Propojení kategorizace s výzkumnými otázkami 

číslo 

kategorie 
název kategorie subkategorie 

výzkumná 

otázka 

1 Vztah k domácí a hostitelské kultuře 
A: Sounáležitost s domácí kulturou 

1,3 

B: Současná pozice v hostitelské kultuře 

2 Muslimské zázemí 
A: Hodnoty předané rodiči 

B: Výchova dětí 

3 Muslimský způsob života 

A:Přístup k pilířům islámu 

B: Dodržování muslimských tradic a 

zvyků 

C: Slavení muslimských svátků 

4 Sport jako součást života - 

2 5 Sport v rodině - 

6 Sport v muslimském okolí - 

7 Sport v období ramadánu - 3 

zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4.1 Kategorie č. 1: Vztah k domácí a hostitelské kultuře 

 

vlastnost dimenze 

úroveň odlišná 

otevřenost podstatná 

okolnosti důležité 

náročnost občasná 

rozdílnost velká 

 

 První kategorie objasňuje pozici respondentů jako migrantů. Až na jednu 

respondentku pocházejí všichni dotazovaní z cizí kultury, tudíž budování vztahu s novou 
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kulturou a vazby na kulturu původní považujeme za velmi důležité, neboť obojí pomáhá 

objasnit jejich vztah k víře, kterou vyznávají. Specifickou pozici má Metin, jehož rodina sice 

pochází z jiné kultury, on už se však narodil v Česku. 

 Respondenti se shodli na tom, že kultury, ze kterých pocházejí, jsou odlišné od české. 

Nejvíce tento rozdíl vnímají skrze povahu lidí a úroveň života. 

 

„V Bosně žijí hodně temperamentní lidé. Když to srovnám třeba tady v Čechách, tak 

tady jsou lidi víc v klidu. U nás je to celkově trochu jiný, i když se tam teď úroveň života 

trochu zvedá, pořád to po válce není na úrovni jako tady v Česku“ ERMIN 

 

„Jinak lidi v Bosně mají určitě jinou mentalitu než země na západ od nás. Jsou hodně 

temperamentní, ale zároveň hodný lidi jsou to. Většina lidí nekouká, co jsi za národnost. Je 

pravda, že v některých městech to tak není, že je to tam špatný, třeba Mostar. Ale většinou 

nejsou žádný problémy. Ani tam odkud pocházím, žádné problémy nejsou“ ISMET 

 

Tento poznatek je pozorován i u ostatních respondentů, nicméně je třeba zmínit fakt, 

že všichni respondenti, kromě Terezy a Rafiqa pocházejí ze zemí na východ od Česka, tudíž 

se dá předpokládat, že jejich vnímání naší kultury bude obdobné.  

 

„Lidi jsou v Turecku trochu jiný, jinak přemýšlí, jinak se chovaj, mají jinou povahu, 

ale nemyslim to nijak špatně, prostě je to jiná země. Tady v Česku lidi věci moc neřeší, jsou 

víc v klidu.“ METIN 

 

„Češi jsou pro mě trošku uzavřený lidi a bylo těžký se snažit prolomit bariéry. Ale díky 

manželovi jsem se s některými lidmi seznámila rychle.“ ALBÍNA 

 

Úroveň vztahu respondentů k oběma kulturám tedy vnímáme jako odlišnou. Tento fakt 

dále dokumentují subkategorie, o které je tato kategorie rozšířena. Zároveň jsou velmi 

důležité okolnosti, za kterých respondenti přišli do dlouhodobého kontaktu s českou kulturou. 

U bosenských fotbalistů je kromě přesunu za kariérou velmi patrná vzpomínka na válečné 

období na Balkánském poloostrově, u Albíny se jedná o uzavření sňatku s Čechem a Metin se 

v Česku již narodil. 
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Subkategorie A: Sounáležitost s domácí kulturou 

 

vlastnost dimenze 

etnicita určující 

intenzita velká 

zakořeněnost hluboká 

  

Tato subkategorie byla dokumentována na základě výpovědí, v nichž respondenti 

kladně hodnotí své původní zázemí. Při charakteristice domácí kultury bylo znát, že uváděné 

vlastnosti jsou v tamních obyvatelích dlouhodobě zakořeněné a tedy pocit sounáležitosti 

s jejich kulturami je intenzivní. Všichni se shodli na tom (ač pochází z jiných kultur), že 

v jejich zemích žijí lidé hodní a pohostinní. Tento fakt byl většinou spojován právě 

s etnicitou, tj. příslušností k dané kultuře. Metin však při vyjadřování se o příbuzných 

v Turecku dal tento vztah do spojitosti s vírou. 

 

„Jinak všichni, celá rodina jsme muslimové. Lidi jsou tam hrozně pohostinný. My když 

tam přijedeme, tak to mám pocit, že pořád něco jíme. A v tom našem městě žijou hodný lidi.“ 

METIN 

 

 Jediný, kdo projevil náznak kritiky, byl Danis. Ovšem podobné poznatky, i když 

někdy jen okrajově zmíněné, uváděli i ostatní Bosňáci. Danis je však ze všech respondentů 

nejstarší, tudíž je u něj pravděpodobně znát větší životní zkušenost, nadhled a větší schopnost 

kritické reflexe. 

 

„Je to můj národ a podle mě tam žijí slušně vychovaní lidé, kteří vždycky velmi dobře 

vítají své hosty, až mi přijde někdy hloupé, že se lépe chovají k cizím než k sobě navzájem. Žijí 

tam Bosňáci, Chorvaté i Srbové, ale po válce je to tam trochu komplikovaný, lidi na sebe 

koukají jinak…muslimové na Srby, Srbové na Chorvaty a pořád takhle dokola.“ DANIS 
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Subkategorie B: Současná pozice v hostitelské kultuře 

 

vlastnost dimenze 

doba trvání nepodstatná 

míra asimilace vysoká 

pocit odloučení občasný 

dobré sportovní zázemí převažující 

 

Současná pozice v hostitelské kultuře je podstatná zejména vzhledem k současnému 

nastavení české společnosti vůči muslimům. Tento jev tedy může napovědět, zda se 

muslimové cítí výrazně odlišní od běžně české společnosti, či zda jim jejich víra nějakým 

způsobem komplikuje život v Česku. Všichni respondenti však uvádějí, že život v Česku je 

bezproblémový. Dalo by se předpokládat, že zde určitou roli bude hrát doba, jakou zde žijí, 

ale ukázalo se, že tomu tak není. Spokojenost s životem v naší zemi vyjadřovali i ti 

respondenti, kteří zde žijí nebo žili krátkou dobu. Je ovšem pravda, že např. Danis, který zde 

jako imigrant žije ze všech nejdéle, vykazuje nejvyšší úroveň asimilace. A naopak u Albíny, 

která zde žije nejkratší čas, je stále patrná silná touha vrátit se do rodné země. Stále též 

zdůrazňovala vazby na rodinu. 

 

„Já už jsem tady jako domácí, jsem tu už skoro deset let, už mě ani tolik neláká jezdit 

do Bosny. Spíš už se považuju za Čecha.“ DANIS 

 

„Ale časem chci zpátky do Ruska, potřebuju být blíž s rodinou. Takhle je to dva a půl 

tisíce kilometrů a to je daleko.“ ALBÍNA 

 

Domníváme se také, že zejména některým profesionálním sportovcům zde situaci 

výrazně usnadňuje právě sportovní zázemí, které vnímají jako kvalitnější, než na které byli 

zvyklí ve své zemi.  

 

„Oproti Bosně je to obrovskej rozdíl, myslím, že je to větší rozdíl než mezi fotbalem 

tady a třeba v Německu nebo Španělsku, protože v Bosně po válce prostě nebylo nic, 

podmínky tam nebyly tak dobrý, aby se hráč dostal na nějakou úroveň.“ DANIS 
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Naopak Rafiq uvedl, že právě nedostatečné zázemí pro jeho sport bylo jeden z důvodů, 

proč se s manželkou odstěhovali do Paříže. 

 

„V České republice jsem žil dva roky. Česká republika je hezká, klidná země, jen pro 

mě bylo komplikované nalézt práci, bez dobré znalosti českého jazyka. A vzhledem k tomu, že 

jsme žili v Ústí nad Labem, tak pro mě bylo těžké dojíždění na tréninky, jelikož profi 

zápasnické kluby jsou jen v Chomutově a v Praze. Proto jsme se s manželkou rozhodli 

odstěhovat do Francie.“ RAFIQ 

 

Určitou výjimku tvoří Tereza s Metinem, kteří zde zastupují ty muslimy, jež mají 

s Českem rodilé vztahy. Důležitým prvkem, který uzavírá tuto kategorii a v podstatě vychází 

z vlastností uvedených subkategorií je udržování vztahů s rodinou v rodné zemi. Žádný 

z respondentů se od své rodiny a ani od své kultury neodstřihl a udržují více či méně 

intenzivní vztahy.  

 

 

4.2 Kategorie č. 2: Muslimské zázemí 

 

vlastnost dimenze 

odlišnost výrazná 

institucionalizace regionálně diferencovaná 

tradice hluboká 

partner(ka) stejného 

vyznání 
očekávaný(á) 

 

 Tato kategorie podchycuje charakteristiky zázemí, ze kterého sportovci pocházejí 

a snaží se vnímat míru religiozity, na kterou byl kladen důraz při jejich výchově. Stejně tak je 

sledováno, zda sportovci chtějí tuto tradici ve výchově předat i svým dětem. Téměř všichni 

vnímají svůj původ jako odlišný a jsou si vědomi určitých specifik, které přinášela jejich 

výchova.  

 Rádi bychom vyzdvihli dvě zajímavé vlastnosti této kategorie, a sice že čtyři 

respondenti, kteří vyrůstali v jiných zemích, navštěvovali ve škole islámské předměty, to 

znamená, že jejich muslimská výchova byla s části institucionalizovaná (kromě Albíny). 
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Druhou vlastností je potřeba mít ve svém životě partnera či partnerku stejného vyznání. 

Jediná Albína nemá partnera stejného vyznání. Ostatní (včetně nesezdaných) tuto skutečnost 

očekávají, příp. by ji alespoň ocenili. I když připouští, že stát se může leccos. 

 

„Asi bych si přál, aby moje budoucí žena i děti byly muslimové. Ale člověk nikdy neví, 

co přinese život.“ ERMIN 

 

„Člověk nikdy neví, co se stane, ale můžu říct, že koukám na to, aby moje partnerka 

byla stejné víry, stejně tak budoucí žena. U dětí bych chtěl, aby měli nějaké základy. Mě 

k tomu rodiče taky vedli.“ ISMET 

 

Částečně můžeme rozbourat i zažitá klišé, kdy se předpokládá, že jeden partner 

konvertuje k islámu, protože si to přeje ten druhý. Jak je již uvedeno, Albíny manžel muslim 

není a Tereza ani Rafiqova žena (které jsou obě Češky) k islámu nekonvertovali kvůli přání 

manžela, ale již před tím, než se se svými partnery poznali. 

 

Subkategorie A: Hodnoty předané rodiči 

 

vlastnost dimenze 

tradicionalismus odmítaný 

obecná výchova nejvýznamnější 

muslimské zvyklosti nepovinné 

 

 Respondenti se shodli na dvou vlastnostech jejich výchovy ze strany rodičů. Rodiče 

kladli důraz především na morální zásady, toleranci, úctu a především na sílu rodinných 

vazeb. Na první pohled se může zdát, že se jedná o obecné vlastnosti, které se snaží snad 

každý rodič vštěpit svým dětem, ovšem pokud se zaměříme na to, odkud pochází i naše 

(evropské) morální zásady, přijdeme na to, že z historické tradice křesťanství. Proto 

považujeme tuto výchovu ze strany muslimských rodičů, a sami někteří muslimové to nemusí 

postřehnout, za vycházející z muslimské tradice. Druhou vlastností je předávání muslimských 

zvyklostí, které všichni respondenti, pokud se s nimi dostali do styku, vnímali jako nepovinné 

či neortodoxní. Rodiče je k tomu vedli, ale k ničemu je nenutili. 
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 „Tak určitě vychovávali, ale ne tak, aby to bylo extrémní. Tam u nás v Bosně to není 

tak, jako je to třeba v Arábii. Ale zase tam potkáte lidi, kteří to fakt prožívají, maximálně vše 

dodržují, co se islámu týká. Rodiče mě ale vychovávali tak, aby mezi rodinou bylo vždycky 

všechno v pohodě, aby ze mě byl dobrý člověk a abych nikdy nekoukal, jestli je někdo muslim 

nebo ne. Myslím, že to moji rodiče zvládli dobře a za to jim musím poděkovat.“ DANIS 

 

„Jasně, od malička. My tam máme i školu, ve které se učíme věci o islámu. Rodiče 

třeba chtěli, abych chodil do mešity, ale nijak na mě netlačili.“ ISMET 

 

„Ano, moje rodina jsou muslimové, takže jsem byl vychován v muslimském prostředí, 

takže se islám promítal do naší výchovy. Otec nám od mala vštěpoval smysl pro slušné 

chování, úctu, rodinnou soudržnost. Měli jsme islám i ve škole.“ RAFIQ 

 

Subkategorie B: Výchova dětí 

 

vlastnost dimenze 

pokračování tradice důležité 

pocit příslušnosti důležitý 

možnost volby rozhodující 

přizpůsobení očekávané 

 

 Výchovu dětí dle muslimských hodnot považují respondenti za velmi důležitou. 

Vnímají ji jako pokračování tradice, kterou jim předali jejich rodiče a jim zase jejich rodiče. 

Pro všechny je důležité, aby jejich děti zároveň nezapomněli, z jakého prostředí pocházejí 

a kde mají své kořeny. Zde je vidět, jak se víra promíchává s etnicitou, jak jsou tyto dva jevy 

velmi úzce propojeny. Všichni respondenti jsou si ale vědomi rozdílného prostředí, kde jejich 

děti vyrůstají nebo budou vyrůstat. Je jim proto jasné, že mladší generace určitě nebude 

dodržovat všechny zvyklosti a nařízení s islámem spojené. 

 

 „Určitě bych chtěl, aby alespoň něco dodržovali, ale určitě to bude jiný. Narodili se už 

tady. Nechci ale, aby zapomněli, odkud jsme, jaká je naše historie a chci, aby dodržovali 

alespoň nějakou část.“ DANIS 
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„Děti nemáme, to jsem ještě moc mladej. Ale asi bych si přál, abychom je taky vedli 

k islámu, jako moji rodiče vedli mě. Je to stejný, proč bychom neměli. Ale zase něco je jiný, 

všechno asi dodržovat nebudou.“ METIN 

 

 „Chtěla bych jim určitě předat, co znám z tatarské tradice… chci, aby děti měly dobrý 

vztah s příbuznými. A celkově ty tradice zachovat.“ ALBÍNA 

 

„Nemáme děti, ale pokud budou jednou, tak budou vychovávány v souladu s vírou 

i místními zvyky, v Německu jsem viděla mnoho rodin, které to dokázaly skloubit, proto věřím, 

že to jde.“ TEREZA  

 

 Jak je patrné z uvedených případů, na tomto přístupu se shodnou všichni respondenti 

bez ohledu na to, zda se jedná o rodilé muslimy pocházející ze zahraničí, muslima „cizince“ 

narozeného v Česku nebo českou konvertitku. 

 

 

4.3 Kategorie č. 3: Muslimský způsob života 

 

 

 

Tato kategorie, která je rozšířená o další tři související subkategorie, se zaměřuje na to, 

jakým způsobem víra muslimů ovlivňuje jejich život. Muslimský způsob života do jisté míry 

vychází z již zmiňovaného odkazu (tradice), který respondentům předali jejich rodiče. Jsou 

zvyklí dané věci dodržovat a řídit se určitými principy či nařízeními.  

 

„Jo, i když jsem se nenarodil v Turecku, rodiče chtějí, abych byl muslim, teda abych 

dodržoval všechny ty věci. Jako mladší jsem s nimi chodil do mešity, teď už chodím míň. Ale 

taky mě naučili se modlit a učili mě súry z Koránu, a tak. Vždycky mi říkali, že Alláh na mě 

dává pozor, ale to většinou, když jsem něco provedl (smích).“ METIN 

 

vlastnost dimenze 

odkaz důležitý 

přizpůsobivost velká 

modernita vnímaná 
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„Když jsem byl malý, tak jsem chodil do mešity a tam jsem se učil arabská slova 

a verše z Koránu. Ale myslím, že ne každý muslim umí číst celý Korán, já už to taky neumím, 

co jsem arabsky uměl, to už neumím.“ ERMIN 

 

Zároveň však shodně uvádějí, že nedodržují vše, mnoho věcí přizpůsobují svým 

potřebám, jelikož vnímají určitý pokrok ve vývoji společnosti a zároveň život v jiné kultuře. 

Při hodnocení následujících subkategorií již narážíme na aspekt sportu jako důležitého prvku 

při pozměnění muslimských zvyklostí. 

 

„Snažím se řídit koránem i Sunnou. Samozřejmě, nikdo není dokonalý, takže se ne 

vždy řídím všemi nařízeními.“ RAFIQ 

 

„Já všechno nedodržuju. Ale pamatuji si některé súry z Koránu. Něco dodržuju jen 

občas.“ ISMET 

 

Specifický pohled na tuto problematiku má Albína, která věří, že víra a dle ní vedený 

život je součástí životní moudrosti a člověk k ní časem dospěje. 

 

„Doma jsme se třeba nemodlili, ani do mešity nechodili. Ale myslím si, že k tomu 

člověk musí dospět. Babička třeba do mešity vždycky chodila, teda od určitého věku a modlila 

se pětkrát denně a všechno dodržovala. A druhá babička mi říkala, že k tomu prostě dospěješ. 

Myslím, že k tomu časem dospějí i moji rodiče, třeba až se taťka bude nudit (smích). Jinak 

u nás v rodině tu tradici předáváme spíš ústně, než že bychom se řídili Koránem. Ale zase 

vím, že babičky jej četly, zase to asi začíná od určitého věku. Já sama asi v něco věřím a něco 

dodržuju, ale záleží, jak to člověk cítí. Ale doma v Rusku bydlíme kousek od mešity a na naší 

svatbě byl přítomný mullah, bylo to přání rodiny, je to tradice. Což bylo pro manžela zvláštní, 

dostal tatarské jméno (smích).“ ALBÍNA 

 

Podrobnější příklady týkající se jednotlivých aspektů života muslimů budou uvedeny 

v následujících subkategoriích. 
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Subkategorie A: Přístup k pilířům islámu 

 

vlastnost dimenze 

srovnatelnost nízká 

snaha nejdůležitější 

okolnosti určující 

stabilita kolísavá 

 

 Dodržování pilířů islámu je u respondentů rozdílné. Každý z respondentů dbá na 

každý pilíř rozdílně, neboť je považují za odlišně důležité. Zároveň záleží na fázi života, ve 

které se nacházejí, neboť někteří jednotlivé zvyklosti dodržovali dříve a na některé „se 

chystají“ později. Nejdůležitější je však snaha. Ti respondenti, kteří nedodržují vše 

pravidelně, uvádějí, že tak činí, pokud je to jen trochu možné a okolnosti to dovolí. 

 

„…ale nemodlím se, to nedodržuju. Půst při ramadánu taky nedržím, během přípravy 

to nejde. Během ramadánu se snažím, abychom se s rodinou měli dobře, aby rodina byla 

v pohodě, ale půst nedržíme. Jak já to znám, tak když člověk z nějakého vážného důvodu půst 

držet nemůže (hodně pracuje, cestuje, je nemocný nebo moc mladý), tak nemusí. Rodiče mě 

k tomu tak vedli. Do Mekky se nijak zvlášť nechystám, ale kdyby se naskytla příležitost, tak 

proč ne.“ DANIS 

 

Danis v porovnání s ostatními dodržuje pilíře nejméně, i přesto se však cítí být 

muslimem. Jeho postoj by se podle nás dal označit jako folklórní religiozita. K tomuto 

konceptu se vyjádříme dále. 

 

„Snažím se modlit, tak jak se má a kdy se má. Teď už začínám vydělávat nějaký 

peníze, takže se snažím i něco dávat stranou pro někoho, kdo to potřebuje a za měsíc bude 

ramadán, to se snažím dodržovat, ale je to těžký. Jinak do Mekky se nechystám, ale třeba 

někdy se tam podívám.“ METIN 

 

„Modlitby dodržuji, chodím do mešity. Ze zdravotních důvodů se nepostím během 

ramadánu ani jiné nepovinné půsty. Dáváme s manželem něco lidem, co to potřebují.“ 

TEREZA 
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Podobné skutečnosti uvádějí i ostatní. Buďto jednotlivé pilíře dodržují nebo se o to 

alespoň snaží. Ukázalo se však, že daleko větší důraz kladou respondenti na ten aspekt 

muslimského života, který s sebou přináší některé ostatní muslimské zvyky a zejména svátky, 

jak bude popsáno v dalších subkategoriích. Specifický případ ramadánu bude rozebrán 

v souvislosti se sportem. 

 

Subkategorie B: Dodržování muslimských tradic a zvyků 

 

vlastnost dimenze 

srovnatelnost nízká 

snaha nejdůležitější 

okolnosti určující 

stabilita velká 

 

Dodržování či nedodržování jednotlivých muslimských tradic a zvyků se sice také liší, 

ovšem v průběhu času je stabilnější. Respondenti většinou uvádějí, že dlouhodobě nejedí 

vepřové, nepijí alkohol (nebo se o to alespoň snaží) a v rodinách nedodržují tradiční 

zahalování.  

 

„Nejím, co se nemá, třeba vepřové, alkohol si příležitostně dám. No a s tím oblíkáním, 

u nás v rodině to nikdy nikdo nedodržoval, oblékají se normálně, jako tady.“ ERMIN 

 

Ostatní bosenští sportovci jsou na tom velmi podobně. Metin a Tereza uvedli, že jsou 

úplní abstinenti. Respondenti vnímají tyto zvyky opět skrze výchovu rodičů, ale uznávají, že 

čím jsou lidé mladší, tím méně tyto zvyky dodržují. Co se týče zahalování, všichni uvádějí, že 

pokud již někdo v rodině tradiční zahalování hidžábem dodržuje, jsou to většinou starší ženy. 

Výjimkou nejsou ani české konvertitky obecně, u kterých se většinou uvádí, že pakliže si již 

konverzi k islámu zvolí, dodržují striktně jeho zásady a nařízení. Avšak u Terezy ani 

Rafiqovy ženy tomu tak není. 

 

„Kvůli své práci a rodině se navíc nezahaluji, nenosím ani šátek, nicméně úplně na 

lehko mě taktéž nikdo neuvidí.“ TEREZA  
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„Jak jsem již řekl, dodržujeme půst v období ramadánu a již nepijeme alkohol. Oba 

s manželkou příležitostně kouříme, ale pracujeme na odstranění toho to zlozvyku, kvůli snaze 

otěhotnět. Jíme halal potraviny, což zde v Paříži problém není. V Čechách to problém byl. 

Oblékáme se klasicky. Manželka nenosí hijab, ale ani minisukně. Říká, že minisukně nenosí 

proto, že na ně nemá nohy. (smích)“ RAFIQ 

 

Subkategorie C: Slavení muslimských svátků 

 

vlastnost dimenze 

oblíbenost velká 

příjemná atmosféra důležitá 

rodinné a přátelské vazby samozřejmé 

 

Když respondenti mluvili o muslimských svátcích a způsobech, jak je slaví, bylo 

vidět, že je to „povinnost“ příjemná. Období, kdy se sejde rodina, přátelé a vládne příjemná 

atmosféra. Nejčastěji hovořili o svátcích Íd al- fitr a Íd al-adhá, kterým se v Bosně, Turecku 

i Tatarstánu shodně říká ramadan bajram a kurban bajram.  

 

„Oba svátky slavíme tak, že se navštěvují příbuzní, rodina, známí, dělají se různá 

bosenská jídla a sladkosti a je taková pohodová atmosféra.“ ERMIN 

 

„Například na letošní Íd, konec ramadánu, jsme měli malou párty s našimi příteli. Je 

to česko-alžírský pár. Poté jsme šli na vycházku do centra.“ RAFIQ 

 

Opačným příkladem je Tereza. S manželem svátky příliš neslaví, protože na ně kvůli 

práci nemají čas. Až letos chtějí jet na Velký svátek (Íd al-adhá) do Egypta, aby věděla, jak 

skutečná oslava muslimského Ídu vypadá. Atmosféra je prý nesrovnatelná. 
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4.4 Kategorie č. 4: Sport jako součást života 

 

vlastnost dimenze 

zábava nejdůležitější 

ekonomické výhody podstatné 

pozice víry žádná 

 

Tato kategorie objasňuje, jakým způsobem muslimští sportovci vnímají sport a co jim 

přináší. Všichni respondenti se shodli na jednom poznatku, a sice že sport vnímají jako 

součást svého života a nedovedli by si svůj život bez sportu představit, protože sportují 

odmalička. Nicméně, další motivy byly u respondentů rozdílné. Hraje zde důležitou roli 

postavení sportu v jejich životě. Profesionální sportovci uváděli jako důvod sportu „spojení 

příjemného s užitečným“. V tom smyslu, že sportem se zabývají od dětství a ještě si jím 

mohou vydělávat peníze. 

 

„No asi jako každej sportovec, abych z toho měl nějaký peníze. A krom toho, sportoval 

jsem od malička jako dítě, tak proč bych v tom nepokračoval. Měl jsem radost ze hry a teď tím 

ještě vydělávám peníze, takže proč bych v tom nepokračoval. Moji rodiče chtěli, abych šel na 

sport, šlo mi to líp než škola.“ DANIS 

 

Právě kombinace se vzděláním se nám jevila jako zajímavá, a proto jsme se zbylých 

dvou fotbalistů na toto téma také zeptali. Zatímco Ismet uvedl v podstatě stejné okolnosti jako 

Danis, a sice že mu kvůli sportu na školu moc nezbýval čas, Ermin měl situaci o něco 

složitější. 

 

„Moji rodiče chtěli, abych dělal něco jiného, než jenom lítal po ulici a třeba se nechytl 

blbé party, takže jsem začal hrát fotbal. Ale u táty byla na prvním místě škola, takže jsem se 

musel i hodně věnovat škole. Pak si mě ale všiml jeden manažer a od té doby jsem začal 

o fotbalu přemýšlet vážně. Do té doby jsem vůbec neuvažoval, že bych byl profi sportovec. 

V šestnácti jsem přišel do Čech a začal žít sportem a žiju tím do dneška. Ale pořád dbám na 

školu, fotbal nebudu hrát do padesáti a pak potřebuju nějakou práci. Takže v Bosně jsem 

začal studovat vysokou školu se zaměřením na sportovní management. Jinak fotbal je pro mě 
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vyloženě láska, kdybych to nemiloval, tak bych to nedělal. Teď je to vlastně spojené příjemné 

s užitečným.“ ERMIN 

 

Zbylí tři amatérští sportovci mají samozřejmě na sport trochu jiný pohled. Sport je 

neživí, takže jej vnímají spíše jako zábavu, prostředek k odreagování a smysluplné trávení 

volného času. Ale stále je to nedílná součást jejich života. 

 

„Já jsem několik let hrála házenou. Na střední škole jsme měly tým. A pak jsem 

reprezentovala naší republiku v rámci Ruského poháru. Tenkrát přišel do školy trenér a ptal 

se, kdo má nějaký vztah ke sportu a postupně jsem se dostala až k té házené. Hrozně mě to 

bavilo. Chtěla bych znova hrát, dost jsem o tom přemýšlela. Akorát si myslím, že už jsem 

stará, na to, abych se do toho všeho vrátila. Jinak jsem vždycky sportovala, běhala jsem, 

gymnastiku jsem dělala, takový všeobecný základ. Přišlo mi to jako dobrá náplň volnýho 

času. Myslím, že bez sportu bych nemohla být.“ ALBÍNA 

 

„Sport miluji a snažím se hýbat každý den, což je teď trochu problematické kvůli 

probíhající rekonstrukci bytu a práci. Věnuji se různým sportům, do a z práce jezdím na kole, 

je to náš firemní program v práci, mám ráda jogging, plavání, cestování, turistiku 

a procházky, chodím do posilovny a miluji tanec. Momentálně pracuji na svém zrcadlovém 

pokoji, v novém bytě bych chtěla opět začít aktivněji tančit a nechce se mi platit za kurzy. 

Sportu se věnuji zhruba od 13 let, kdy mě napadlo, že bych mohla zhubnout.“ TEREZA 

 

 Obě muslimky, jak je uvedeno výše, nemají se sportováním žádný problém. Naopak 

sport je pro ně velmi důležitá činnost, která je v životě naplňuje. Ani jedna z nich neuvedla, že 

by kvůli sportu přijímala nějaká speciální opatření v souvislosti s oblékáním. 

 Zajímavé také je, že při této části rozhovoru žádný ze sportovců nedal svoje sportovní 

aktivity do souvislosti se svou vírou. Dokonce Metin se k tomuto vztahu vyjádřil explicitně. 

 

 „Sport je pro mne hlavně zábava. Mám rád fotbal, myslím, že snad každej v Turecku 

má rád fotbal. Hraju fotbal asi od sedmi let, kdy jsem začal chodit na tréninky, ale hned bylo 

jasný, že profesionál ze mě nebude. Tak teď alespoň hrajeme tady jednu amatérskou ligu 

s kamarádama. Hrajeme jednou týdně a ještě dělám i jiné sporty, třeba chodím běhat, hrát 

squash nebo do posilovny, takže se udržuju v kondici. Ale nikdy mě nenapadlo spojovat islám 

se sportem, jestli se ptáte na tohle.“ METIN 
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 Zajímavá je také otázka sportovní specializace. Zatímco bosenští fotbalisté i tuniský 

zápasník, kteří jsou všichni profesionálními sportovci, uvádějí, že se odmalička věnovali 

svému sportu a nezmiňují žádný jiný, amatérští sportovci zmiňují i ostatní sporty, které 

provozují. Na druhé straně profesionální sportovci jiné sporty jako třeba běh, plavání, či 

fitness nezmiňují, protože se k těmto aktivitám dostávají v průběhu tréninku. 

 

 

4.5 Kategorie č. 5: Sport v rodině 

 

vlastnost dimenze 

společný sport častý 

podpora rodičů důležitá 

výchova dětí ke sportu samozřejmá 

vlastní rozhodnutí podstatné 

 

Jak vlastnosti této kategorie napovídají, sledovali jsme odpovědi respondentů na toto 

téma ve třech rovinách. Nejdříve nás zajímalo, zda respondenti sportují společně s partnerem. 

Ukázalo se, že ti, co partnera mají, společně běžně provozují pohybové aktivity. Jedná se 

o celou škálu pohybových aktivit od turistiky, přes jogging či squash až po plavání.  

 

„…chodíme spolu běhat a hrát squash. A taky sportuje sama, chodí s kamarádkami na 

aerobic.“ METIN 

 

„…společně chodíme běhat, ostatní můj tréning by byl pro manželku asi nebezpečný.“ 

RAFIQ 

 

Stejný příklad uvádějí i obě ženy, které se svými partnery též sportují. 

 

„Chodili jsme spolu běhat a hrajeme squash. Snažil se mě naučit plavat, protože já 

plavu jako paní Radová a on se mě to snažil naučit správně. Ale moc to nešlo (smích).“ 

ALBÍNA 
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„Zkoušeli jsme běhat, ale to moc nešlo, povídáme si u toho. Manžel dělá fotbal a jde 

mu to skvěle, já jsem spíš na jiné druhy sportů, takže spolu moc nesportujeme. Oba máme 

rádi procházky a třeba plavání, takže to je taky společná aktivita.“ TEREZA 

 

Důležitým prvkem je i podpora, kterou sportovci od svých partnerek pociťují. 

 

„Ale když to jen trochu jde, snažíme se nějakou aktivitu podniknout…procházky, výlety 

atd. Taky mě podporuje hodně v tom, co dělám já. Chodí s dětmi na zápasy a tak, teda když to 

jde a je čas.“ DANIS 

 

„Manželka příliš nesportuje, ale lehce ano, minulý rok zaběhla půlmaraton v Ústí nad 

Labem. Jinak manželka funguje jako podpora, nosič pití a „podržručník“. (smích)“ RAFIQ 

 

Sportovní zázemí, které mají sportovci v rodinách vytvořené, se utváří na základě 

vzorů, které mají sportovci zažité z mládí. Všichni totiž uvádějí, že je v jejich snažení rodiče 

podporovali. O konkrétní podpoře mluvili hlavně Albína a Metin. Jediná Tereza uvedla, že se 

sportu věnuje až od 13 let, kdy chtěla začít pracovat na snížení tělesné hmotnosti. Rodiče ji 

tedy odmalička ke sportu nevedli. 

 

„Hodně mě oba podporovali. Chodili se na mě dívat, když jsem hrála. Kupovali 

všechno, co bylo potřeba.“ ALBÍNA  

 

„Hlavně táta, ten mě všude vozil a hodně se o mě staral.“ METIN 

 

Posledním zásadním faktorem ve vztahu ke sportu u muslimských sportovců, který 

jsme zkoumali, byla vůle či přání vést ke sportu své děti. Všichni respondenti se zcela 

logicky, i vzhledem ke skutečnostem, které jsou uvedeny výše, shodli na tom, že je pro ně 

samozřejmostí vést své děti ke sportu. Společně s tím uvádějí, že bude záležet na dětech, který 

sport si vyberou. Pro respondenty není nutné, aby děti dělaly stejný sport jako jejich rodiče. 

Zároveň nikdo z nich neuvedl, zda by záleželo na tom, jestli mají nebo budou mít syny nebo 

dcery. 
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4.6 Kategorie č. 6: Sport v muslimském okolí 

 

vlastnost dimenze 

individualita rozhodující 

 

 Na základě teoretických poznatků uvedených v kapitole 2.2.5 jsme se též okrajově 

pokusili zaměřit na úroveň sportovní aktivity ostatních muslimů. V této souvislosti jsme 

respondentům položili otázku, zda jsou jejich přátelé (muslimové) aktivní. Zjistili jsme 

ovšem, že ačkoli naši respondenti pocházejí ze sportovního prostředí a do jisté míry se proto 

předpokládá, že budou mít i obdobně zaměřené přátele, ne vždy to platí. Odpovědi byly 

různé. Skutečnosti se však pravděpodobně nejvíce blíží odpověď Albíny. 

 

„To asi záleží člověk od člověka. Nejde to nijak obecně říct. Jinak islám sport 

podporuje, ale záleží to člověk od člověka.“ ALBÍNA 

 

 

4.7 Kategorie č. 7: Sport v období ramadánu 

 

vlastnost dimenze 

okolnosti důležité 

vlastní rozhodnutí nejdůležitější 

strategie zvládání občasné 

následky zvládané 

 

 Půst při ramadánu dodržují z našich respondentů Ermin, Ismet, Metin a Rafiq. Všichni 

tři profesionální sportovci však uvádějí, že během výrazného sportovního zatížení půst 

nedodržují nebo jej přerušují. Vše záleží na vlastním rozhodnutí a zhodnocení, zda by 

případné dodržení půstu s sebou nepřinášelo zdravotní rizika. Erminovy a Rafiqovy odpovědi 

na toto téma jsou nejkomplexnější.  

 

„U mě hodně záleží na tom, jaké je počasí. Když je chladněji, je to pro mě snazší. Ale 

když je teplo, je to náročné. Ale nikdy jsem neměl problém to dodržet, když jsem chtěl. Člověk 

začne mít třeba hlad kolem poledne, ale pak to překoná a nají se potom večer. Co se týče pití, 
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vydržel jsem to. Taky jsem občas dělal, že jsem nespal tolik přes noc, ale snažil jsem se spát 

přes den. A snažil jsem se nedělat přes den nic náročného. Co se týče tréninku, tak já bych 

třeba ani nechtěl mít nějaké úlevy nebo zvláštní režim. Takže jsem všechno absolvoval, ale 

člověk se třeba chvílema může cítit trochu unavenější. Teďka byl ale ramadán během naší 

největší přípravy, trénovali jsme dvakrát denně, měli přípravná utkání a ještě navíc bylo 

hodně teplo, takže jsem půst nedodržoval. A vlastně jsem při ramadánu nikdy neměl plné 

zápasové zatížení, protože vždycky když mě při ramadánu mělo čekat něco hodně náročného, 

tak jsem půst nedržel, protože jsem nechtěl, abych měl nějaké zdravotní potíže.“ ERMIN 

 

„Pokud se jedná jen o standartní trénink, vše dodržuji stejně, jako mimo období půstu. 

Do tréninku mi více zasahuje práce, než půst (smích). Ale například, když byl můj zápas na 

Olympijských hrách v Londýně ve dnech půstu, tak ve dni, kdy jsem zápasil, jsem půst přerušil 

a ty dny jsem si pak po olympiádě nahradil. Jinak se stravou a pitím, prostě si to posunete 

a snažíte se jíst zdravě, občas nějaké doplňky pro sportovce. Se spánkem problém nemám.“ 

RAFIQ 

 

 Z těchto i ostatních výpovědí se dají vypozorovat následující poznatky. Dodržení 

půstu při ramadánu záleží na rozhodnutí člověka a na okolnostech, které toto několik týdnů 

trvající období provázejí. Pokud sportovci cítí, že by nebyli schopni půst dodržet, raději se ho 

úplně vzdají nebo jej na určitý čas dle potřeby přeruší a „ušlé“ dny nahradí později. 

 Žádné specifické strategie na zvládání půstu sportovci neuváděli, jen to, že se snaží 

(pokud to je možné) přes den šetřit energií. Zajímavým poznatkem také je, že ačkoli Ermin 

uvedl, že se při ramadánu občas cítí unavenější, žádné úlevy ani změny v tréninku nemá. 

Podobné skutečnosti uváděl i Rafiq, který také uvedl, že půst dodržuje pravidelně a za ty roky 

si už zvykl. Žádné modifikace tréninku proto nemá. Metin, který ovšem není profesionální 

sportovec, hovořil o půstu v obdobných souvislostech. 

 

„No, moc při ramadánu nesportuji, ale občas jo. Člověk je takový unavenější, ale to 

spíš z toho, že jinak spím. Mám pocit, že jsem takový pomalejší. No a hlavně spím přes den, 

když to jde. Ale třeba s jídlem a pitím je to těžký. Jídlo ještě jde, to máte kolem poledne krizi 

a pak už to do večera vydržíte a pak si tělo zvykne. Ale s pitím je to větší problém, někdy mám 

opravdu žízeň. Hlavně, když je teplé počasí. Jinak se snažím moc nic nedělat, když nemusím. 

Ale celkově jsem nikdy neměl problém půst dodržet.“ METIN 
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 Ostatní respondenti půst při ramadánu nedodržují, tudíž jim nijak nezasahuje do 

sportovního života. Tereza jej nedodržuje ze zdravotních důvodů, což je dle Koránu přípustné. 

Danis sám sebe do výjimky staví taky. Zatímco Albína uvedla, že půst zatím nikdy 

nedodržovala, ale chtěla by to v budoucnu zkusit. 

 

„Půst při ramadánu taky nedržím, během přípravy to nejde. Během ramadánu se 

snažím, abychom se s rodinou měli dobře, aby rodina byla v pohodě, ale půst nedržíme. Jak já 

to znám, tak když člověk z nějakého vážného důvodu půst držet nemůže (hodně pracuje, 

cestuje, je nemocný nebo moc mladý), tak nemusí. Rodiče mě k tomu tak vedli.“ DANIS 

 

V následující kapitole se zaměříme na zhodnocení všech získaných výsledků 

a pokusíme se tyto poznatky porovnat s teoretickými východisky, které jsme nastínili v první 

polovině této práce. 

  



70 

 

5 DISKUSE 

 

 K rozhovorům se podařilo získat sedm respondentů. Na jednu stranu tuto skutečnost 

považujeme za úspěch, neboť cílová skupina, ze které by další potenciální respondenti mohli 

pocházet, je velmi malá. V Česku nežije mnoho muslimů a najít mezi nimi aktivní či dokonce 

profesionální sportovce není jednoduchý úkol. Na druhé straně z celkového počtu 31 

oslovených sportovců je dosažený počet z našeho pohledu menší, než jsme očekávali. 

Zamýšlený počet respondentů byl deset sportovců. V tomto ohledu nás překvapila 

nesoučinnost a neochota ke spolupráci projevená zástupci některých sportovních organizací. 

Nicméně většina oslovených sportovců, klubů nebo svazů a federací vyšla naším prosbám 

o zprostředkování rozhovorů vstříc. Druhým bodem, který je ohledně vzorku respondentů 

třeba zmínit, je zaměření respondentů. Čtyři ze sedmi se zabývají fotbalem. Tato skutečnost 

ale není nijak překvapivá, neboť právě fotbal je mezi muslimy jednoznačně nejoblíbenějším 

sportem. 

 Naši respondenti, krom Terezy, která je Češka a krom Rafiqa, který zde žil velmi 

krátkou dobu, prokázali vysokou úroveň asimilace s českou kulturou. Žijí v Česku bez 

problémů, velmi dobře se naučili jazyk. Naši zemi si oblíbili. U bosenských fotbalistů to 

připisujeme právě profesionálnímu sportovnímu prostředí, ve kterém se pohybují a které jim 

v přizpůsobení pomáhá. U Albíny je jednoznačně rozhodujícím faktorem sňatek s Čechem 

a u Metina, to, že se zde narodil a vyrůstal. 

 Pokud porovnáme dosažené výsledky s poznatky uvedenými v teoretické části práce, 

dojdeme k několika zajímavým zjištěním, které z analýzy rozhovorů s muslimskými sportovci 

působícími (žijícími) v Česku vzešly. Způsob vnímání muslimské víry mezi dotazovanými by 

bylo možné označit převážně jako modernistický lidový nebo folklórní islám (Mendel, 2004; 

Walseth a Fasting, 2003). Tento způsob víry bychom mohli přirovnat k pojetí křesťanství 

v některých religiózních oblastech Česka. Víra má pro lidi určitý význam, vnímají ji 

a dodržují určité principy a nařízení, ovšem jejich počínání a smýšlení není ortodoxní a je 

založené na dobrovolnosti a vlastním rozhodnutí. Naši respondenti převážně považují islám 

netoliko za víru, ale spíše za součást a způsob života, kterému byli vychováváni svými rodiči 

a který by rádi předali dál svým dětem. Drobnou výjimkou by v tomto případě mohli být 

Rafiq a Tereza. Rafiq pochází ze země, kde se na otázky víry dbá více než v Bosně nebo 

Tatarstánu. Tereza je česká konvertitka, která si vzala manžela pocházejícího také ze Severní 

Afriky. I ona bere svou víru vážněji. 
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 Nejintenzivněji ze všech oblastí víry vnímají naši respondenti ty hodnoty, které jim 

předali jejich rodiče. Jedná se především o smysl pro toleranci, úctu a jiné morální hodnoty. 

Nejdůležitějším prvkem je však jednoznačně vztah k rodině a rodinné vazby. Všichni 

respondenti toto téma zmiňovali a kladli na něj velký důraz. Tento fakt dle našeho názoru 

souvisí s dříve zmiňovaným aspektem islámské kultury, a sice s rodovou sounáležitostí 

(Šabacká, 2009). 

Naši respondenti jako celek přistupují k pilířům islámu dosti individualisticky, čímž 

máme na mysli, že si principy a nařízení leckdy přizpůsobí dle svých potřeb tak, aby byli 

schopni je dodržovat, byť částečně. Co se týče dodržování muslimských zvyklostí, vnímají je 

naši respondenti částečně jako součást víry, ale zároveň nedbají na striktní dodržování všech. 

Přístup je opět dosti individuální, někdo nejí vepřové, jiný nepije alkohol. Dodržování těchto 

zvyklostí se také v čase mění. Nejpodstatnější se pro naše respondenty zdají být muslimské 

svátky. Ne však pro jejich náboženskou podstatu, nýbrž pro možnost udržovat již zmiňované 

rodinné vztahy a vazby. 

Sport je pro všechny naše respondenty velmi důležitou až klíčovou součástí života. 

Samozřejmě je znát rozdíl ve vnímání tohoto vztahu u profesionálních a amatérských 

sportovců, nicméně všichni sportovní aktivity provozují, protože je tato činnost naplňuje 

a přináší jim radost. V případě profesionálních sportovců se do popředí logicky dostává 

i ekonomický přínos. Žádný ze sportovců však nijak nenaznačil, že by své sportovní aktivity 

dával do přímého vztahu s vírou, jak uvádějí některé studie v případě sportujících muslimů 

(al-Qaradáwí, 2004, Walseth 2006, Walseth 2015). 

Zároveň jsme neidentifikovali žádná specifika v oblasti sportování muslimských žen. 

Naše dvě respondentky běžně sportují a nepřijímají kvůli tomu žádná opatření např. 

v souvislosti s odíváním resp. se zahalováním. Naopak sport v rodině vnímají všichni 

respondenti jako běžnou součást rodinného života. Žádný z respondentů neuvedl žádná 

očekávaná omezení v souvislosti se společným provozováním sportovních aktivit spolu 

s partnerem, jak to uvádí např. Ismail (2001), i když se jednalo o různé sportovní aktivity od 

turistiky přes sportovní hry až po plavání. Jako velmi důležitý bod vnímají respondenti 

výchovu svých dětí ke sportu. Všichni vyslovili jasné přání, že by své děti rádi ke sportu 

vedli, přičemž pro ně není důležité, jakého budou pohlaví a který sport si děti vyberou. 

Okrajově jsme se také dotkli tématu sportovní aktivity muslimské veřejnosti, kdy nás 

zajímalo, zda sportují muslimští přátelé našich respondentů. Zatímco některé studie (Al-

Hazzaa, 2004; Rad et al., 2014 nebo Walseth 20015) popisují relativní pohybovou neaktivitu 

dětí i dospělých muslimů, v našem případě se výpovědi respondentů lišily. Od povědomí časté 
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sportovní aktivity muslimů přes povědomí nedostatečné aktivity až po neznalost tohoto stavu. 

Do jisté míry nelze tyto poznatky porovnávat se světovou literaturou i z toho důvodu, že 

vzhledem k malému počtu muslimů v Česku zde neexistují žádné organizace či programy, 

které by byly zaměřeny (nebo jejich část) na sportování muslimů, jako je tomu např. ve Velké 

Británii (viz Amara a Henry, 2010). 

V poslední části jsme se zaměřili na (pro muslimské sportovce) specifické období, 

kterým je měsíc ramadán, při němž dle Koránu mají muslimové držet půst. Specifické 

strategie zvládání půstu i vlivy, kterými působí na organismus sportovce, popisují některé 

studie uvedené v teoretické části této práce (zejm. Maughan 2010, Chaouachi et al. 2009 aj.). 

Z našich respondentů však stabilně dodržují půst při ramadánu pouze tři, přičemž 

pouze jeden (Rafiq) jej dodržuje téměř pokaždé, vyjma důležitých sportovních událostí jako je 

např. zápas na Olympijských hrách. Pro ostatní jsou velmi důležité okolnosti, které ramadán 

provázejí. Jedná se zejména o počasí, resp. průměrné denní teploty a sportovní vytížení. 

Pokud je kombinace těchto podmínek nepříznivá, strategií sportovců, jak se vyrovnat 

s půstem, je jej nedodržet, protože by je to mohlo ohrozit na zdraví. Pokud je tato podmínka 

splněna, dle Koránu muslimové držet půst nemusí (Kopecký a Bahbouh, 2014). Pokud ovšem 

tato podmínka splněna není, sportovci půst dodržují. Ani jeden však neuváděl žádné speciální 

strategie na zvládnutí postního období, s tím tvrzením, že i přes trénink či jiné pohybové 

aktivity se půst dá vydržet, neboť si člověk zvykne. Jako nejtěžší součást půstu však někteří 

uváděli pitný režim resp. nedoplňování tekutin během dne. Jedinou uvedenou strategií bylo 

šetření energie během dne s tím, že dotyčný se snaží přes den více odpočívat. Ani jeden však 

neuvedl, že by si v období ramadánu nějakým způsobem upravoval tréninkové dávky či 

zatížení v tréninku, jak uvádí např. Wilson et al. (2009). 

V porovnání s teoretickými východisky nastíněnými v první polovině této práce jsme 

došli ke zjištění, že muslimští sportovci působící v Česku nesplňují určitá zažitá klišé 

spojovaná s muslimy a jejich způsobem života. Je to samozřejmě dáno tím, z jakých poměrů 

sportovci pochází a tedy, jakým způsobem vnímají svou víru. Tento poznatek se ukázal jako 

klíčový i při posuzování a vyhodnocování výzkumných otázek. Formulaci odpovědí na 

výzkumné otázky uvádíme v následující závěrečné kapitole této práce. 
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6 ZÁVĚR 

 

 Sport je v dnešní moderní podobě formován převážně západními konvencemi a je tak 

součástí způsobu života moderní konzumní společnosti. Sportování, ať už v jakékoli podobě, 

je však rozšířeno globálně. Může se proto stát, že určité aspekty sportu mohou na různé 

kultury působit odlišně, než jsme zvyklí z našeho západního pohledu. Hlavním cílem této 

práce bylo analyzovat vztah islámu a sportu. Cílovou skupinou pro výzkum se tedy stali 

sportující muslimové působící (žijící) v Česku. Práce se zaměřila na míru identifikace 

muslimských sportovců s jejich vírou a na jejich vztah ke sportu. Dále se zabývala tím, do 

jaké míry islám a zvyklosti s ním spojené ovlivňují život sportovců, přičemž reprezentativním 

příkladem je problematika ramadánu. 

 Práce se nejdříve věnovala teoretické stránce problematiky, kde jsou jednotlivé 

kapitoly koncipovány tak, aby poskytly komplexní zarámování celého tématu. Tyto kapitoly 

představují různé způsoby pojetí islámu, charakterizují vztah islámu a sportu tak, jak je 

zakotven v islámské věrouce a v muslimském světě, a popisují pozici muslimů v Česku. 

 Ve své analytické části se práce soustředí na výsledky analýzy rozhovorů, které byly 

pořízeny se sedmi sportujícími muslimy, z nichž čtyři jsou sportovci profesionální. Výsledky 

této analýzy jsou koncipovány do sedmi kategorií, které byly identifikovány na základě 

metody otevřeného kódování. Tyto kategorie byly koncipovány tak, aby vytvořily kostru pro 

odpovědi na výzkumné otázky. 

 Na první výzkumnou otázku: Jak muslimští sportovci působící (žijící) v Česku vnímají 

islám? můžeme tedy odpovědět, že přístup našich respondentů k muslimské víře můžeme 

označit jako lidový islám či folklórní religiozitu, přičemž obě pojmenování jsou shodně 

charakteristická výrazným modernistickým přístupem v osobní rovině vnímání islámu. 

Respondenti nevnímají islám jako ortodoxní náboženství, ale spíše jako součást života, jejíž 

základy jim předali rodiče a které by chtěli předat svým dětem. 

 S výše uvedenými poznatky úzce souvisí i odpověď na druhou výzkumnou otázku: 

Jak muslimští sportovci působící (žijící) v Česku vnímají sport a pohybové aktivity? Přístup 

našich respondentů ke sportu se odvíjí od jejich (ne)přístupu k víře. Všichni vnímají sport 

a pohybové aktivity jako nedílnou součást svého života, která je naplňuje. Stejně tak je sport 

součástí jejich rodinného života. Nikdo z nich však žádným způsobem nedává své sportování 

do souvislosti se svou vírou. Důležitým poznatkem je i ekonomický přínos, který vnímají 

profesionální sportovci. Zde je tedy patrné, že ačkoli se islám ve své ortodoxní podobě staví 
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k některým aspektům sportování kriticky až odmítavě, záleží především na osobním pojetí 

víry, která se pak promítá do aktivit, které s sebou přináší moderní (západní) způsob života, 

jehož součástí je i sportování. 

 Závěrečným tématem a současně i výzkumnou otázkou bylo: Do jaké míry islám 

ovlivňuje způsob života sportovce?  Ústředním tématem této části byla problematika 

ramadánu, při kterém mají sportovci, kteří při něm dodržují půst, ztížené podmínky pro 

sportování. Ukázalo se však, že nejvyužívanější strategií (mezi těmi, kdo půst dodržují) je 

tento zvyk (pilíř) nedodržovat nebo si jej přizpůsobit svým potřebám, tzn. přerušit jej nebo 

posunout. Současně však vyšlo najevo, že půst při ramadánu je s aktivním sportováním běžně 

slučitelný, neboť jsou na něj praktikující muslimští sportovci zvyklí.  

 Další oblasti muslimského života, které by mohly do života sportovce zasahovat, 

nebyly jako problematické identifikovány vůbec (dodržování času modliteb, specifická strava, 

styl oblékání, postavení muslimských žen při sportu). Tato skutečnost opět vychází z přístupu, 

s jakým naši respondenti ke své víře přistupují, to znamená, že pokud tento přístup není 

ortodoxní, je snadno slučitelný s běžným (sportovním) stylem života. 

 Tato práce by mohla poskytnout základ pro následný podrobnější výzkum týkající se 

např. jednotlivých specifických částí této práce, příp. doporučujeme využít stejné metody při 

vyšším počtu respondentů. Získat však větší počet respondentů a zároveň i relevantnější data 

a údaje pro takový typ výzkumu považujeme v českých podmínkách za obtížné. Lze proto 

doporučit aplikaci takového výzkumu pro analýzu vztahu islámu a sportu, resp. přístupu 

muslimů k jejich víře a sportu v zahraničí.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Informovaný souhlas s účastí na výzkumu 

 

Informovaný souhlas s účastí na výzkumu 

 
Název výzkumu: Role islámu v životě muslimských sportovců působících v Česku 

 
Dobrý den, 

 

jmenuji se Jan Pulec a jsem studentem Přírodovědecké fakulty a Fakulty tělesné 

výchovy a sportu na UK v Praze. V současné době pracuji na své diplomové práci, která nese 

název Role islámu v životě muslimských sportovců působících v Česku. Cílem této práce je 

analyzovat vzájemný vztah dvou světových fenoménů střetávajících se na území Česka. Jedná 

se o nejmladší světové náboženství islám, jakožto nositele specifické víry a životního stylu, 

a sport jako globálně integrující prvek společnosti podléhající v mezinárodním měřítku 

konvencím a trendům západní kultury. 

Rád bych Vás v této souvislosti požádal o rozhovor, jehož strukturu naleznete níže. 

Veškeré informace získané z tohoto rozhovoru budou použity výhradně pro potřeby této 

diplomové práce. V práci budou veškeré výsledky publikovány anonymně. V případě zájmu 

bude možno nahlédnout do konečné podoby práce. 

 

Plánovaná struktura rozhovoru: 

 

1. Úvodní otázky 

 a) Odkud pocházíte? 

b) Mohl(a) byste povědět něco o zemi, ze které pocházíte a o kultuře ve Vaší 

zemi? (čím je specifická, co je pro ni typické atd.) 

c) Jak se Vám žije v Česku?  

 

2. Vnímání islámu 

a) Byl(a) jste vychováván(a) k islámu? Dokážete říct, na co Vaši rodiče při 

výchově kladli důraz? 

b) Pokud zde v Česku máte rodinu, vychováváte své děti dle islámu (pokud ne, 

plánujete to)? Váš manžel/ manželka (druh/družka) je muslim(ka)? 

c) Řídíte se Koránem a Sunnou? Jaký je Váš vztah k pilířům islámu, dodržujete 

všechny? 

d) Dodržujete muslimské zvyky a tradice (odívání, strava atd.) 

e) Jak slavíte muslimské svátky? (a nemuslimské?)  

 

3. Přístup ke sportu a pohybovým aktivitám 

a) Co pro Vás znamená sport? Proč sportujete? Jak dlouho se věnujete svému 

sportu? 

b) Vedete ke sportu své děti (pokud je máte)? Pokud ne, plánujete to? 

c) Sportujete s přítelkyní/manželkou? Které sporty společně provozujete? 

d) Jsou Vaši přátelé (muslimové) pohybově aktivní? 
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4. Strategie zvládání půstu při ramadánu (pokud jej sportovec dodržuje) 

a) Máte pocit, že je Vaše výkonnost jiná, než v období bez půstu? (Jakým 

způsobem?) 

b) Jak se vyrovnáváte s půstem při ramadánu (strava, pitný režim, odpočinek, 

modifikace tréninku…)? 

 

Pokud by Vám některé otázky byly nepříjemné či byste na ně něchtěl(a) odpovídat, je 

možno rozhovor upravit a hovořit pouze o věcech, které pro Vás jsou příjemné. Pro potřeby 

práce (výzkumu) by však bylo dobré zachovat alespoň základní strukturu rozhovoru. Je také 

možné, že některé otázky budou doplněny dalšími podotázkami v závislosti na průběhu 

rozhovoru. 

 

Pan(í)…………………………., níže podepsaný(á), narozen(á)………………… po 

přečtení popisu výzkumu a struktury rozhovoru souhlasí s účastí na výzkumném projektu 

„Role islámu v životě muslimských sportovců působících v Česku“ prováděném v rámci 

FTVS UK. V jeho průběhu může projekt kdykoliv opustit. Svým podpisem stvrzuje, že byl(a) 

informován(a) o výzkumu a průběhu rozhovoru, včetně způsobu následného anonymního 

použití dat. 

 

V ……………………………………….. dne:…………………… 

 

Tazatel: ……………………………. 

 

Respondent: ………………………..…. 

 


