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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá sportovním vyžitím žáků staršího školního věku v Příbrami. 

Mapuje sportovní kluby ve městě, které mohou žáci navštěvovat, zabývá se jejich stručnou 

historií a kvalitou služeb. Práce pomocí dotazníku zjišťuje, jaké procento žáků staršího 

školního věku sportuje, který sport a klub v Příbrami si vybrali a z jakých důvodů tomu tak 

bylo. U žáků, kteří nesportují, se dotazník zaměřuje na příčiny nezájmu o sport, či absenci 

sportovního odvětví v Příbrami, o které by žáci měli zájem. 
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Title 

Leisure time sports activities of older school-age children in Příbram 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to explore sports activities of older school-age children in Příbram. 

It lists local sports clubs which are available to children and examines their history and the 

quality of the services they offer. A survey was conducted in order to determine the 

percentage of older school-age students actively engaging in sports, which sports club they 

chose, and why. The students who don't participate in sport activities were questioned on 

whether it's because of an absence of a preferred sport in Příbram or due to other reasons, 

e.g. lack of interest. 

 

Key words 

Příbram, sports activities, older school-age children , sports clubs, leisure time, sport 

  



Obsah 

1 Úvod .............................................................................................................................. 7 

2 Cíle práce, úkoly, výzkumné otázky ............................................................................. 8 

3 Teoretická část ............................................................................................................. 10 

3.1 Sport ...................................................................................................................... 10 

3.2 Starší školní věk .................................................................................................... 11 

3.3 Příbram .................................................................................................................. 14 

3.4 Sportovní kluby Příbrami ...................................................................................... 22 

3.5 Sportovní vyžití neregistrovaných ........................................................................ 44 

4 Hypotézy ...................................................................................................................... 49 

5 Metody a postup řešení ................................................................................................ 50 

5.1 Charakteristika zkoumaného souboru ................................................................... 50 

5.2 Příprava dotazníku ................................................................................................ 51 

5.3 Provedení dotazníkového šetření .......................................................................... 52 

6 Výzkumná část ............................................................................................................ 53 

7 Diskuze ........................................................................................................................ 80 

8 Závěry .......................................................................................................................... 84 

9 Seznam použitých informační zdrojů .......................................................................... 87 

 



7 

 

1 Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolila téma „Sportovní vyžití starších školních žáků 

v Příbrami“. Téma jsem si vybrala, jelikož od malička žiji v Příbrami a sportuji. Za svůj 

život jsem si vyzkoušela více sportů, ať už registrovaná ve sportovních klubech či pouze 

formou kroužků ve volnočasových zařízeních. Zajímalo mne, nakolik se nabídka sportů 

v Příbrami od mého dětství rozšířila a o jaké sporty a sportovní kluby či oddíly je v mém 

rodném městě především zájem. Dále mne zajímalo nakolik je pro děti atraktivní trávit 

volný čas sportem a podle jakých kritérií si své sporty a kluby volí. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Přičemž 

v teoretické části se první zabývám termíny sport a starší školní věk. Dále píši 

o sportovních klubech, které v Příbrami působí, ale také se zabývám možnostmi volného 

sportování ve městě či sportu v komerčních centrech. Teoretická část by především měla 

přinést ucelený seznam s podrobnými informacemi i možnostech sportování ve městě 

Příbram.  

Výzkumná část se zabývá analýzou dotazníku, který zjišťuje současný stav okolo 

sportování žáků staršího školního věku v Příbrami. Výzkum zjišťuje, kolik procent žáků 

staršího školního věku aktivně sportuje a v jakém klubu jsou registrovaní či zda jsou 

neregistrováni. Dále se zabývá hodnoceními jednotlivých klubů. U žáků nesportujících 

výzkum odhaluje důvody k tomuto rozhodnutí a výplň jejich volného času. 

Je nutné se zmínit, že na sportování v Příbrami se velkým dílem podílí samotné město 

a to především rozdělováním dotací pro sport či údržbami hřišť a jejich rekonstrukcemi. 

V posledních letech bývá téma rozdělování peněz pro sport a jednotlivé kluby předmětem 

mnoha sporů, jelikož dosud nebyl zaveden přesný systém, podle kterého lze dotace 

rozdělovat. Mnoho příbramských sportovních klubů se potýká s finančními nedostatky. 
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2 Cíle práce, úkoly, výzkumné otázky  

Cílem diplomové práce je zjistit, jaké sportovní vyžití nabízí město Příbram žákům 

staršího školního věku.  

Výzkum se zaměřuje jak na sportující, tak na nesportující žáky staršího školního 

věku. U sportujících výzkum analyzuje, zda působí ve sportovních klubech či nikoli 

a z jakých důvodů si své kluby vybírají. U žáků, kteří sport pravidelně neprovozují, 

výzkum zjišťuje důvody a náplň jejich volného času. 

 

Dílčí cíle práce jsou tyto: 

 zjistit, jaké procento žáků staršího školního věku v Příbrami pravidelně sportuje  

 zjistit, zda  li více sportují dívky nebo chlapci  

 zjistit, jestli má vliv sportování rodičů na sportování jejich dětí 

 zjistit, z jakého důvodu žáci nesportují a jakými činnostmi tedy vyplňují svůj volný 

čas 

 zjistit, jaké sporty žáci nejčastěji v Příbrami provozují 

 zjistit, jaké procento žáků je registrováno v nějakém sportovním klubu 

 zjistit, z jakého důvodu si své kluby žáci vybírají 

 zjistit, jak své kluby hodnotí a co považují za jejich největší klady 

 zjistit, jak kluby hodnotí trenéři a porovnat jejich hodnocení s hodnocením žáků 

(členů klubů) 

2.1 Výzkumné otázky 

VO1: Kolik procent žáků staršího školního věku v Příbrami pravidelně sportuje? 

VO2: Sportují více chlapci nebo dívky staršího školního věku v Příbrami? 

VO3: Z jakého důvodu žáci staršího školního věku v Příbrami nesportují a jak tedy tráví 

 svůj volný čas? 

VO4: Jaké sporty jsou u žáků staršího školního věku v Příbrami nejvíce zastoupeny? 

VO5: Kolik procent z aktivně sportujících žáků staršího školního věku v Příbrami je 

 registrováno v klubech? 

VO6: Co žáci staršího školního věku na svých klubech považují za pozitivní, proč si 

 zvolili právě svůj klub? 

VO7:  Hodnotí jednotlivé faktory ve svém klubu pozitivněji členové či trenéři? 
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2.2 Úkoly 

Úkolem teoretické části je rešerše literatury a internetových zdrojů: 

 Vyhledat informace o příbramských sportovních klubech 

 Vyhledat jejich historii i současné působení a zázemí 

 Vyhledat další možnosti sportování v Příbrami (komerční centra, další prostory) 

 

Úkolem výzkumné části je: 

 Vytvořit dotazník 

 Distribuovat dotazník, vyhodnotit jeho data 

 Vyvodit závěry 
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3 Teoretická část 

3.1 Sport 

Pojem sport je velice obtížné jednoznačně definovat. Sport během historie prochází 

různorodým vývojem, a tak se mění i jeho definice i funkce. Proto se i autoři ve svých 

definicích často rozcházejí. Jisté je, že sport je druhem pohybové aktivity, která je pro 

všestranný rozvoj člověka nesmírně důležitá a měla by zaujímat místo v životě každého 

z nás. 

Ve velkém sociologickém slovníku je sport definován následovně: „Sport – (ze 

staroangl. disport = bavit se, roznášet, jehož základem je lat. disportare = rozptylovat se, bavit 

se) – jakákoliv pohybová aktivita, která má charakter hry (buď zápasu se sebou samým, nebo 

závodu s jinými) a realizuje se v rámci přesně stanovených pravidel a zásad fair play.“ (Velký 

sociologický slovník, 1996).  

Definice různých autorů lze rozdělit do dvou kategorií. Autoři v první kategorii vnímají 

sport jako prostředek k dosažení maximálního výkonu a vítězství. Druhá kategorie autorů na 

sport pohlíží jako na prostředek, který přináší radost, prožitek, ale i všestranný rozvoj (Sekot, 

2008). 

Definice, která sport vymezuje z hlediska dosahování maximálních výkonů, je například 

tato: „Sport je specifická, přísně organizovaná činnost tělocvičného i jiného pohybového, 

technického či intelektuálního charakteru s dominující výkonovou motivací a z ní 

vyplývající prožitkovosti, realizující se v dosahování absolutně či relativně maximálního 

výkonu v přesně vymezených a kontrolovaných podmínkách soutěže.“ (Hodaň, 2000,  

s. 149). 

Naopak vymezení sportu s ohledem na prožitkovost nabízí třeba následující definice: 

„Sport je institucionalizovaná pohybová aktivita vyžadující systematické fyzické úsilí 

účastníků motivovaných zvýšením celkové fyzické kondice, osobním prožitkem či cíleným 

výsledkem nebo výkonem.“ (Sekot, 2003, s. 186). 

Evropská charta sportu částečně spojuje obě kategorie dohromady. Sport definuje 

následovně. „Sportem se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím 

organizované účasti či nikoli si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické 

kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“ 

(Evropská charta sportu, 1992, článek 2). 
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3.1.1 Dělení sportu 

 Při dělení sportu se opět setkáváme s různými názory u jednotlivých autorů. Pro svou 

práci jsem zvolila dělení sportu podle Josefa Dovalila. Dovalil (2004) dělí sport do tří 

kategorií: 

 a) sport rekreační – jedná se o sport, který zahrnuje sportovní aktivitu, jejímž cílem  

  není vítězství, ale zábava či dobrý pocit 

 b) sport výkonnostní – jedná se o sport, pro něhož je typická systematická příprava  

  sportovců ve sportovních klubech a s cílem zlepšování sportovních dovedností 

  a následnou účastí v daných soutěžích 

 c) sport vrcholový – jedná se o sport, který pro sportovce představuje přímo   

  zaměstnání. Cílem je dosažení maximální výkonnosti v konkrétní sportovní  

  disciplíně. 

 V diplomové práci se soustředím především na sport výkonnostní – tzn. jednotlivé 

sportovní kluby v Příbrami a sport rekreační a možnosti jeho provozování ve městě. Sport 

vrcholový u žáků staršího školního věku prozatím nepřichází v úvahu z důvodu jejich věku. 

3.1.2 Funkce sportu 

 Funkcí sportu je mnoho. Pro jejich přehlednější rozčlenění jsem zvolila rozdělení 

od Aleše Sekoty (2003), který funkce sportu dělí do následujících kategorií. 

 výchovně - vzdělávací funkce = fyzický, mravní, citový rozvoj  

 kulturní funkce = zpřístupnění zábavy veřejnosti  

 zdravotní a preventivní funkce = zdravý a komplexní vývoj člověka  

 reprezentační funkce = reprezentace oddílu, státu, či národa navenek 

3.2 Starší školní věk 

 Starší školní věk je termín, který je pro mnoho autorů sporný. Někteří tento termín 

užívají, jiní termín neuznávají. V této diplomové práci byl termín zvolen záměrně a to 

vzhledem k přesnějšímu ohraničení zkoumaných žáků. Jedná se o žáky 2. stupně základní 

škol. Záměrně nebyl zvolen termín puberta, jelikož ta nezačíná striktně v přesném věku, 

nýbrž její nástup je u každého jedince individuální. 
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Definice, věkové ohraničení 

 Perič popisuje starší školní věk jako dobu přechodu mezi dětstvím a dospělostí, pro 

kterou jsou typické rozsáhlé biologické i psychické přeměny. Tempo i průběh změn jsou 

způsobeny činností žláz s vnitřní sekrecí a jejich sekrety, tedy hormony. Dle Periče se 

starší školní věk dělí na dvě období – na bouřlivou prepubescenci (která probíhá kolem  

13. roku) a klidnější pubertu (kolem 15. roku). Pro prepubescenci je typický nerovnoměrný 

tělesný rozvoj, puberta je charakterizována především vývojem v oblasti psychické 

a sociální (Perič, 2004). 

 Vacínová řadí období prepuberty a nástupu puberty do období, které nazývá střední 

školní věk. Starší školní věk je podle ní charakterizován dozníváním puberty a psychickým 

vyrovnáním (Vacínová, 1995). 

 Kučera a kolektiv do období staršího školního věku řadí období před pubertou, 

samotnou pubertu i období po ní. Popisuje stav takzvaného předpubertálního napětí, což je 

stav, kdy je jedinec značně vnímavý k vnějším podnětům i vnitřním stimulům (Kučera 

a kol, 2011). 

 Věkové vymezení staršího školního věku podle většiny autorů začíná  

mezi 11. a 12. rokem a je ukončeno mezi 14. a 15. rokem – tedy v období ukončení 

povinné školní docházky. 

 

Tělesný vývoj 

 Pro období staršího školního věku je typická změna tělesných proporcí. U dětí 

dochází k rychlému nárůstu výšky, protažení trupu a končetin a s tím spojené zvětšení 

hmotnosti. Končetiny rostou rychlejším tempem než trup. Vzhledem ke zrychlenému růstu 

kostí je v této době tělo náchylnější k nejrůznějším úrazům pohybového aparátu. Dochází 

k rozvoji hormonální činnosti, primárních i sekundárních pohlavních znaků. Zvětšují se 

rozdíly mezi pohlavími (Kaplan, Válková, 2009). 

 V organismu dochází ke změnám fyziologickým, které se týkají mnoha orgánů. 

Kolem 11. roku dochází k dozrávání vestibulárního aparátu a dalších analyzátorů.  

 

Psychický vývoj  

Dle Periče patří období puberty mezi klíčové ve vývoji psychiky. Je to dáno opět 

působením hormonů, které ovlivňují emoce a tudíž i projevy dětí. Prohloubení citového 

života provází často nevyrovnanost a náladovost. Děti začínají usilovat o samostatnost. 
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V období rovněž dochází k rozvoji paměti, logického a abstraktního uvažování, zvyšuje se 

rychlost učení a prodlužuje doba soustředění (Perič, 2004). 

 

Pohybový vývoj 

 Pohybový vývoj je v tomto období výrazně ovlivněn tělesnými změnami. Díky 

dobré schopnosti přizpůsobení a rozvíjejícímu se učení jsou předpoklady pro trénink 

příznivé. Výkonnost nedosahuje maxima, je limitována především osifikací kostí. Pohyby 

dětí se kvůli rychlejšímu růstu končetin než těla často stávají neefektivními 

a neekonomickými. Objevují se i problémy s koordinací, které na konci puberty odezní 

(Perič, 2012). 

 Hájek (2001) se také zabývá tělesnou disproporcí v tomto období. Klade důraz na 

rozdílnost v motorice chlapců a děvčat, a to především na konci puberty. U chlapců 

dochází především k nárůstu svalové hmoty a s tím je spojena disharmonie pohybu. 

Naopak u dívek se objevují ladné a plynulé pohyby. Rovněž se prohlubují rozdíly ve 

výkonnosti.  
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3.3 Příbram 

 Příbram je město ve Středočeském kraji, které se nachází přibližně 60 km 

jihozápadně od Prahy. Město se rozkládá na území 33,41 km², v oblasti pod úpatím Brd. 

Většina území Brd byla ještě donedávna pokryta vojenským výcvikovým prostorem, který 

byl pro veřejnost nepřístupný, pouze jeho okrajové části byly o víkendech a svátcích 

zpřístupněny. Na začátku roku 2016 byla namísto rušeného vojenského prostoru vyhlášena 

Chráněná krajinná oblast Brdy. Nejvyšším vrcholem Brd je Tok (865 m. n. m.), který leží 

asi 10 km od Příbrami. 

 Městem protéká říčka Litavka, která sbírá vodu z centrálních Brd a teče až do 

Berouna, kde se vlévá do řeky Berounky. Dále městem protéká Příbramský potok, který 

přímo ve městě spojuje několik rybníků (Fialův rybník, Nový rybník, Hořejší Obora, 

Dolejší Obora). 

 Krajina v okolí města je velmi poznamenána důlní těžbou, nachází se zde několik 

obrovských hald s vytěženou zeminou. Ačkoli se je město snaží rekultivovat,  

jde to jen stěží. (Příbram [online]. [cit. 2017-01-21]. Dostupné  

z: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbram).  

 Tento problém v letošním roce opět začíná řešit současné zastupitelstvo. 

3.3.1 Historie a současnost města 

Příbram nepatří k oblastem, které byly osidlovány mezi prvními. Pouze v období od 

13. do 8. století před n. l., zde žil lid knovízské kultury, který ovšem oblast kvůli 

nepříznivým klimatickým změnám opustil a oblast tak zůstala neobydlenou až do poloviny 

prvního tisíciletí našeho letopočtu.  

Nejstarším písemným dokladem o Příbrami je kupní smlouva z roku 1216, kdy byl 

tehdejší dvorec koupen za tři sta hřiven stříbra od kláštera v Teplé pražským biskupem 

Ondřejem. Ačkoli se osada rozrůstala, po pádu českého krále Přemysla Otakara II. 

propukaly v celé zemi boje a biskupovy nepřátelé vpadli i do Příbrami. Roku 1289 byla 

vypleněna a zpustošena a to hned několikrát. Velká část obyvatelstva byla pobita či 

odvlečen. Úbytek obyvatelstva byl tak značný, že biskup Ondřej musel do osady povolat 

nové osadníky. V dalších letech byla tak Příbram zcela obnovena a znovuosídlena.  

Během vlády Karla IV. nechal první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic 

v Příbrami postavit kamenný hrádek (dnešní Zámeček), špitál na předměstí a kostel 

svatého Jana. Arcibiskup rovněž podporoval hospodářství obce například zakládáním 
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rybníků. Kolem Příbrami dal arcibiskup vystavět dřevěnou palisádu. Městečko postupně 

nabývalo významu a rozrůstalo se, koncem 14. století zde bylo již 80 usedlostí a dokonce 

i 1. škola. 

V dobách husitských měla Příbram nevalný strategický význam. Z rukou 

arcibiskupů se dostala do majetku královského. Avšak nebyla přímo spravována králem. 

Král jí pouze dával do zástavy různým věřitelům, kteří se často střídali a pouze se snažili 

město vykořisťovat. Obyvatelé Příbrami se obávali, aby obec nepřišla o svoje práva 

a nestala se pouhou vsí. Všechny své naděje upínali obyvatelé k těžbě stříbra, která se  

v 16. století začala velmi rozvíjet. V roce 1579 byla Příbram povýšena na královské horní 

město, které bylo svěřeno do moci královského úředníka tzv. mincmistra. Od té doby 

město prosperovalo. (Velfl, Doležal, 1994). 

Velkým přelomem byla třicetiletá válka (1618 - 1648). Město bylo drancováno 

oběma válčícími stranami, obyvatelstvo ožebračeno či pobito. Trvalo celou polovinu 

století, než se Příbram dokázala z tohoto drancování vzpamatovat. Pomohla jí k tomu 

především těžba železné rudy, z níž městu přicházely značné příjmy. Těžba stříbra 

pokračovala rovněž, avšak výnosy byly skromné. Město se tedy postupně vzdávalo účasti 

na nákladech i výnosech ve prospěch státu a ponechalo si pouze čtyři horní podíly na 

těžbě. 

To se ovšem ukázalo jako velká chyba. Na konci 18. století se těžba stříbra opět 

začíná velice rozvíjet. Do města se přestěhovávají noví obyvatelé a město se rozrůstá. 

Ovšem jedná spíše o chudinské hornické domky. Příbram se stává nejvýznamnějším 

a nejvýnosnějším místem těžby stříbra v celé habsburské monarchii a je zde vybudována  

1. báňská akademie. Jak již bylo zmíněno, město si ponechalo pouze čtyři horní podíly na 

těžbě stříbra, proto velká část bohatství plynoucí z těžby putuje přímo do Vídně. Avšak 

i tento podíl městu postačil, aby vzkvétalo a vybudovalo například gymnázium či učitelský 

ústav. Vrcholná těžba stříbrné rudy trvala po celých sto let, poté začala postupně stagnovat 

až upadat. 

Nový zvrat přichází v polovině dvacátého století, kdy v Příbrami nastává počátek 

„uranového věku“. Těžba uranu se opět rychle rozrůstá a s ní i město. Uranový věk ve 

městě pokračoval až do roku 1991, kdy byly všechny doly uzavřeny a zatopeny podzemní 

vodou. 

 V dnešní době jsou všechny těžební činnosti ukončeny a Příbram už tak 

nepředstavuje město hornické. Památkou na tyto doby jsou však všudypřítomné haldy 
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v okolí města. Příbram je město s mnohými kulturními památkami a hornickými tradicemi 

a stává se tak cílem mnoha turistů (Velfl, 1998). 

3.3.2 Základní školy Příbram 

V nynější době se v Příbrami nachází 7 základních škol. Dříve bylo škol více, ale 

některé byly kvůli nedostatku žáků sloučeny. Některé školy se soustřeďují na určitý sport, 

jiné jsou zaměřeny spíše hudebně či výtvarně. Zažitými názvy školy ve městě jsou řadové 

číslovky a to podle pořadí, ve kterém školy vznikaly. Například: 1. ZŠ, 2. ZŠ atd. Oficiální 

názvy škol dnes vycházejí z názvů ulic, ve kterých se nacházejí (Základní školy Příbram 

[online]. [cit. 2016-12-11]. Dostupné z: http://pribram.eu/zivot-ve-meste/skoly-a-

skolky/zakladni-skoly.html)  

 V následující tabulce jsou uvedeny počty tříd a počty žáků na druhém stupni 

základních škol v Příbrami. Informace jsou ze školního roku 2015/2016, sčítání žáků 

probíhalo 30. 9. 2015 (Zdroj: Odbor školství – město Příbram). 

 
         

 
Škola 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. celkem 

ZŠ Pod Svatou Horou 3 64 3 71 2 45 2 45 10 225 

ZŠ Březové Hory 3 68 2 45 2 51 2 36 9 200 

ZŠ Bratří Čapků 1 29 1 25 1 21 2 33 5 108 

ZŠ Jiráskovy sady 3 76 3 68 2 53 3 60 11 257 

ZŠ 28. října 3 75 3 77 2 40 2 50 10 242 

ZŠ Školní 3 80 3 77 3 59 3 70 12 286 

Waldorfská ZŠ 1 23 1 23 1 20 1 16 4 82 

celkem 17 415 16 386 13 289 15 310 61 1400 
    Tabulka 1 - Počty tříd a počty žáků v základních školách v Příbrami – školní rok 2015/2016 (stav k 30.9.2015) 

3.3.3 Seznam škol 

 V následujících podkapitolách jsou uvedeny všechny současné příbramské základní 

školy. U škol je vypsána jejich stručná historie a případné zaměření výuky. U každé školy 

je rovněž uvedena tabulka se sportovními kroužky, které škola ve školním roce 2016/2017 

svým žákům nabízí. 

3.3.3.1 Základní škola pod Svatou Horou 

Tato škola se nachází na okraji města v blízkosti Svaté Hory. Do roku 2008 byla 

známá jako 1. ZŠ. Škola má rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na míčové 

sporty, a to především na volejbal. Žáci ze tříd zaměřených na volejbal dosahují 
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vynikajících výsledků ve volejbalových soutěžích a často v tomto sportu na profesionální 

úrovni pokračují i po absolvování školy. Mezi největší úspěchy žactva patří dva tituly 

mistrů republiky, tři stříbrné medaile a dvě bronzové medaile ve starších žácích; šest titulů 

mistra republiky v kadetech; jeden mistrovský titul, dvě druhá místa a dvě třetí místa 

v juniorech a třetí místo v extralize mužů, kdy základ družstva tvořili hráči bývalých 

sportovních tříd. 

Některým z absolventů se podařilo dostat i do seniorské volejbalové reprezentace 

České republiky. Po spoustě volejbalistů ze Základní školy pod Svatou Horou nejprve 

sáhne příbramský volejbalový klub (EUROSITEX Příbram), který jim tak otevře cestu do 

1. volejbalové ligy České republiky. 

Žákyně sportovních tříd jsou registrováni ve Volejbalovém klubu pod Svatou 

Horou Příbram (hrají pod jménem TJ Baník), žáci pak ve VK Příbram. Tréninky absolvují 

v tělocvičnách Základní školy pod Svatou Horou, či na antukových kurtech v centru 

Příbrami (ZŠ Pod Svatou Horou [online]. [cit. 2017-02-01]. Dostupné  

z: http://1zs.hatross.com/). 

 

Sportovní kroužky v roce 2016/2017: 

Název kroužku Věk účastníků 

Sportovní hry 1. třída 

Pilates 1. – 5. třída 

Sportovní, volejbal 1 4. – 5. třída, hoši 

Sportovní, volejbal 2 2. – 3. třída, dívky 

Sportovní, volejbal 3 4. třída, dívky 

Sportovní, volejbal 4 5. třída, dívky 

Hodina pohybu navíc 1. třída, 2. třída 

Tabulka 2 - Sportovní kroužky ZŠ Pod Svatou Horou 

3.3.3.2 Základní škola Březové hory 

Historie školy na Březových Horách je velice bohatá. Jako triviální škola pro děti 

horníků byla zřízena již v roce 1772 ve staré cáchovně. Až do roku 1848 to byla škola 

pouze jednotřídní, teprve poté se začala rozšiřovat. Již v roce 1850 chodilo do školy 

celkem 566 dětí. Jelikož budova staré cáchovny nedokázala takovou kapacitu pojmout, 

bylo vypsáno výběrové řízení na postavení nové budovy. Stalo se tomu tak v roce 1858 

a množství žáků tak postupně dále stoupalo. O deset let později bylo ve škole zapsáno již 
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889 žáků a to v 5 třídách. V dalších letech byla škola o několik tříd rozšířena a byly 

přistaveny další učebny. Škola byla dále rozdělena na dívčí a chlapeckou, pro dívky byla 

vystavěna nová budova. Fungovalo to až do roku 1919, kdy se školy sloučily ve školu 

měšťanskou. V roce 1948 byla zmíněná měšťanská škola rozdělena na národní školu a na 

národní školu a střední školu (Fúsiková, 2005). 

V současné době je prioritou základní školy Březové Hory rozvoj práce s pohybově 

nadanými žáky. Spolupracuje s fotbalovým klubem 1. FK Příbram. 

 

Sportovní kroužky v roce 2016/2017: 

Název kroužku Věk účastníků 

Sportovní kroužek 1. – 3. třída, dívky 

Sportovní kroužek 4. – 5. třída, dívky 

Minibasketbal 2. – 4. třída, dívky 

Basketbal 4. – 7. třída, dívky 

Basketbal 7. – 9. třída, dívky 

Plavání 6. – 9. třída, chlapci 

Gymnastika 6. – 7. třída, chlapci 

Florbal 6. – 7. třída, chlapci 

Florbal 8. – 9. třída, chlapci 

Hodina pohybu navíc 1. – 3. třída 

Sportovní kroužek 4. – 5. třída, chlapci 

Tabulka 3 - Sportovní kroužky ZŠ Březové Hory 

3.3.3.3 Základní škola Jiráskovy Sady 

 Základní škola byla zřízena v budově, kde dříve sídlilo gymnázium. V roce 1958 

bylo gymnázium přestěhováno do Příbrami VII (ulice Legionářů) a v původní budově po 

gymnáziu v Jiráskových Sadech vznikla další střední škola v Příbrami. Nejprve se 

v budově nacházela osmiletá, později devítiletá střední škola. V roce 1961 byla střední 

škola nahrazena školou základní, které se začalo říkat 4. základní škola. 

 Když koncem 20. století začal kvůli nízké porodnosti klesat počet obyvatel 

Příbrami a tedy i počet školou povinných dětí, začaly se v Příbrami základní školy 

slučovat. Původně to vypadalo, že se Základní škola Jiráskovy Sady bude stěhovat 

a v budově vznikne škola vysoká, avšak nakonec tomu bylo naopak. V roce 2003 byla do 
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budovy Základní školy Jiráskovy Sady přestěhována a se školou sloučena Základní škola 

Josefa Strejce (známa jako 2. základní škola). 

 Škola je neodmyslitelně spojena s hudební kulturou v Příbrami. Ve škole se nachází 

aula, která slouží mnoha dětským i dospělým sborům ke zkouškám a vystoupení. Škola je 

zaměřena na matematiku a nezaměřuje se na žádný sport (ZŠ Jiráskovy Sady [online]. [cit. 

2017-02-01]. Dostupné z: http://www.zsjs.cz/www/home). 

 

Sportovní kroužky v roce 2016/2017: 

Název kroužku Věk účastníků 

Sportovní aktivity 1. – 9. třída 

Taneční styly 1. – 9. třída 

Tabulka 4 - Sportovní kroužky ZŠ Jiráskovy Sady 

3.3.3.4 Základní škola 28. října 

 V této základní škole nalezneme třídy s rozšířenou výukou hudební a výtvarné 

výchovy. Hodinová dotace hudební výchovy je 3 hodiny týdně a přináší výchovu 

pěveckou, hru na zobcovou flétnu a na dětské Orffovy nástroje. Děti rozvíjí hudební 

nadání v pěveckých sborech a školním orchestru. Hudební třídy rovněž každé pololetí 

pořádají hudební koncerty pro rodiče i veřejnost. Vybrané pěvecké soubory se zúčastňují 

i různých hudebních soutěží. 

Časová dotace u tříd se zaměřením na výtvarnou výchovu je také navýšena, a to na 

3 hodiny týdně. Žáci rozvíjí estetické cítění a zdokonalují své dovednosti v kresbě, malbě, 

grafice a plastickém tvoření. Pro výuku výtvarné výchovy disponuje škola dvěma 

výtvarnými pracovnami a keramickou dílnou. Výtvory žáků zdobí celý interiér školy. 

Nadaní žáci se také účastní různých výtvarných soutěží (ZŠ 28. října [online].  

[cit. 2017-02-01]. Dostupné z: http://5zs-pb.cz/). 

  



20 

 

Sportovní kroužky v roce 2016/2017: 

Název kroužku Věk účastníků 

Tancování 3. – 5. třída 

Míčové a pohybové hry 1. – 2. třída 

Míčové a pohybové hry 3. – 4. třída 

Sportovní gymnastika 1. – 3. třída 

Florbal 2. – 4. třída 

Florbal 6. – 9. třída 

Atletika 3. – 9. třída 

Stolní tenis 6. – 9. třída 

Florbal 3. – 5. třída 

Tabulka 5 - Sportovní kroužky na ZŠ 28. října 

3.3.3.5 Základní škola Bratří Čapků 

 Základní škola Bratří Čapků se nachází v centu města. Dříve byla tradičně 

nazývána školou hokejovou, jelikož do ní chodila většina členů hokejového klubu školou 

povinných. Dnes už tomu tak není. 

 Škola je rozdělena do několika pavilonů, které jsou oplocené. Ke škole náleží hřiště 

s umělým povrchem a doskočištěm pro skok daleký, rovněž ke škole náleží zahrada a park. 

V této škole se byla poprvé v Příbrami zřízena přípravná třída – a to ve školním roce 

2015/2016, kdy se přihlásilo 12 dětí. Od roku 2016/2017 zavedla škola pro první stupeň, 

konkrétně pro první třídu, bilingvní výuku. Tato výuka probíhá v hudební, výtvarné 

a pracovní výchově. Škola zatím tuto možnost výuky pouze testuje. Jelikož škola úzce 

spolupracuje s rodiči, bude se v následujících letech o budoucnosti bilingvní výuky 

rozhodovat i podle názoru rodičů (ZŠ Bratří Čapků [online]. [cit. 2017-05-31]. Dostupné  

z: http://zsbc.cz/dokumenty-skoly/). 
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Sportovní kroužky v roce 2016/2017: 

Název kroužku Věk účastníků 

Sportovní hry 1. – 3. třída 

Sportovní hry, minivolejbal 2. – 5. třída 

Volejbal 6. – 9. třída 

Fitness 6. – 9. třída 

Gymnastika 1. třída 

Gymnastika 2. – 4. třída 

Hudebně pohybový 2. – 3. třída 

Házená 2. – 3. třída 

Házená 4. – 5. třída 

Tabulka 6 - Sportovní kroužky na ZŠ Bratří Čapků¨ 

3.3.3.6 Základní škola Příbram VIII 

 Základní škola Příbram VIII je největší školou v Příbrami jak rozlohou, tak počtem 

žáků. Jedná se o školu pavilónového typu, která je obehnána a chráněna plotem. Ve škole 

se nachází jedna z poboček příbramské knihovny Jana Drdy, kterou pravidelně využívají 

i žáci školy.  

 Jedná se o školu sportovně zaměřenou, což dokazuje i její zázemí a vybavení. Škola 

disponuje třemi tělocvičnami a běžeckým tunelem, který využívá mnoho sportovních 

klubů k tréninkům – především pak v zimním období. Dále ke škole náleží 3 hřiště 

s umělou trávou a jedno hřiště s umělým povrchem. Škola také využívá zastaralé atletické 

hřiště v její blízkosti, které je však celý den přístupné i veřejnosti. Ve volných chvílích 

mají žáci možnost využívat prostory před školou, kde jsou umístěna 2 hřiště na basketbal 

a 4 stoly na ping pong, také se zde nachází kuželky. Potřebné náčiní si mohou žáci vypůjčit 

ve vrátnici školy. Za školou se ještě nachází dva zážitkové areály s různými prolézačkami 

(ZŠ Příbram VIII [online]. [cit. 2017-05-31]. Dostupné z: http://7zs.pb.cz/wp-

content/uploads/vyrocni-zprava_2015-2016.pdf). 
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Sportovní kroužky v roce 2016/2017: 

Název kroužku Věk účastníků 

Badminton 5. – 9. třída 

Florbal mladší žáci 5. - 6. třída 

Florbal starší žáci 7. – 9. třída 

Basketbal 6. – 7. třída 

Stolní tenis 6. – 9. třída 

Sportovní kroužek 1. – 2. třída 

Sporťáček 1. – 3. třída 

Sporťáček 3. – 5. třída 

Sportovní kroužek 5. třída 

Sportovní hry 1. ročník 

Fotbal 6. – 9. třída 

Minibasketbal + vybíjená 4. – 5. třída 

Basketbal 6. – 9. třída, dívky 

Basketbal 8. – 9. třída, chlapci 

Volejbal 8. – 9. třída, dívky 

Florbal 8. – 9. třída, dívky 

Tabulka 7 - Sportovní kroužky na ZŠ Příbram VIII 

3.3.3.7 Walfdorská škola Příbram 

Jediná škola v Příbrami, která vyučuje alternativním pedagogickým směrem je 

Waldorfská škola Příbram. Škola byla založena v roce 1991. Nejprve se škola nazývala 

Alternativní škola v Příbrami a hned v prvním roce jejího působení přilákala 25 prvňáčků. 

Ve vyučování byly zpočátku využívány pouze prvky waldorfské pedagogiky, postupně se 

však přešlo k waldorfské pedagogice se vším všudy. Nyní má škola všech 9 ročníků, 

v každém ročníku je jedna třída. Žádné sportovní kroužky v letošním roce škola 

neposkytuje (Waldorfská škola Příbram [online]. [cit. 2017-03-13]. Dostupné  

z: http://waldorf.pb.cz/zakladni-skola/o-skole/charakteristika-waldorfske-skoly-pribram). 

 

3.4 Sportovní kluby Příbrami 

Ve městě se nachází mnoho sportovních klubů. Pro diplomovou práci byly vybrány 

především kluby, které zde mají delší tradici, či kluby, které mají početnější základnu. 
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Mezi sporty, které mají v Příbrami největší tradici, se řadí fotbal, hokej, volejbal 

a krasobruslení. Jednotlivé kluby jsou řazeny v abecedním pořadí. 

3.4.1 1. FK Příbram 

3.4.1.1 Historie 1. FK Příbram 

Počátky fotbalové činnosti 1.FK Příbram se datují k roku 1919. Tehdy se začal hrát 

fotbal v městečku Březové Hory. Roku 1924 byl na Březových Horách založen sportovní 

klub „SK Březové Hory“, který byl předchůdcem dnešní 1. FK Příbram. Klub po několika 

letech podepsal smlouvu s obcí Lazec o pronájmu pozemku, na kterém bylo vybudováno 

hřiště, které slouží 1. FK Příbram dodnes. První utkání na novém hřišti sehrál SK Březové 

Hory roku 1929 se soupeřem z Lochovic. Další roky se klub pohyboval pouze v nižších 

soutěžích. 

 Po roce 1948 dochází v Příbrami ke slučování klubů a vzniká klub Baník Příbram 

(což je 1. FK Příbram, pouze s dřívějším názvem). Historicky první mezinárodní utkání 

sehrál Baník Příbram, na již zrekonstruovaném stadionu, roku 1960 s Arsenalem Kyjev. 

 V následujících letech obliba fotbalu v Příbrami vzrůstá. Je zde už 5 fotbalových 

klubů. Baník Příbram se vypracovává do divizní soutěže a následně i postoupil do 3. ligy, 

ve které klub setrvává až do sezóny 1975/1976. Tehdy klub postoupil do 2. ligy, kterou 

pravidelně hrál až do roku 1981, kdy klub opět sestoupil do třetí nejvyšší fotbalové 

soutěže. 

 Roku 1990 začíná v klubu jako vedoucí působit Jaroslav Starka, který je dnes 

prezidentem a majitelem 1. FK Příbram. Po sezóně 1993/1994 se Příbram umístila ve třetí 

lize 2. místě, za Duklou Praha. Jenže Dukla Praha se musela vzdát kvůli finančním 

problémům účasti v druhé lize, a tak se tam dostávají fotbalisté 1.FK Příbram (tehdy: FC 

Portal Příbram). O dva roky později byl klub sloučen právě s Duklou Praha, pod jménem 

FC Dukla. Většina druholigových hráčů odchází hrát na Julisku a Příbrami zůstává B-tým, 

který zde hraje 3. nejvyšší ligu. 

 FC Dukla roku 1997 vybojovává postup do 1. ligy, jenže vedení klubu se 

nedokázalo dohodnout s armádou jako s vlastníkem stadionu, a tak se klub přesunul do 

Příbrami. O rok později se do názvu klubu vrací i jméno města a klub je tedy přejmenován 

na FC Dukla Příbram.  
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 Název 1. FK Příbram nese klub od roku 2008. Klub se v první lize drží, pouze 

v sezóně 2006/2007 sestoupil do ligy druhé, ze které se ovšem po roce vrací mezi nejlepší 

kluby České republiky. Další sestup do druhé ligy se koná v sezóně 2016/2017. 

V současné době 1. FK Příbram zahrnuje 13 fotbalovým týmů. Jedná se o A tým 

hrající E-pojištění ligu, dále jeden tým juniorky, 3 dorostové týmy (U19, U17, U16), 

4 týmy žáků (U15, U14, U13, U12), 3 týmy přípravek (2008, 2010, 2011) a jeden tým žen. 

Celkový počet registrovaných členů je 230 (1. FK Příbram - týmy [online]. [cit. 2017-01-

27]. Dostupné z: http://www.fkpribram.cz/). 

3.4.1.2 Akademie 1. FK Příbram  

Roku 2014 byla nově otevřena fotbalová akademie při 1. FK Příbram, jejímž cílem 

je především vychovávat hráče pro A - tým 1. FK Příbram či další týmy v příbramském 

regionu. Akademie se ale nesoustředí pouze na sportovní rozvoj hráčů, ale rovněž na jejich 

výchovu a vzdělávání. Spolupracuje s příbramskými školami -  se Základní školou 

Březové Hory, Obchodní akademii a Vyšší odbornou školou Příbram, Integrovanou střední 

školou hotelového provozu, obchodu a služeb, Střední průmyslovou školou a Vyšší 

odbornou školou Příbram, Gymnáziem Příbram, Střední odbornou škola a Středním 

odborným učiliště Dubno. Se školami má Akademie uzavřené smlouvy o spolupráci. 

 Spolupráce se školou probíhá na více úrovních. Akademie komunikuje se školami 

hráčů o jejich prospěchu a individuálním vzdělávacím plánu. Prospěch hráčů je každé 

čtvrtletí písemně zasílán do Akademie, ale i rodičům hráče. Hráčům vycházejícím z deváté 

třídy Akademie pomáhá při výběru školy střední – jsou samozřejmě preferovány 

spolupracující školy, ale přihlíží se i k rozhodnutí samotného hráče, který se schází 

s výchovným poradcem školy. Dále musí Akademie školám pravidelně zasílat měsíční či 

týdenní plány všech týmů, termíny mimořádných akcí i individuálních tréninků. 

 Úkolem Akademie je i zajišťovat mimoškolní vzdělávání. Organizují se 

výchovně - vzdělávací semináře pro rozvoj morálně volních a charakterových vlastností. 

Každý měsíc se konají besedy s osobnostmi ze sportovní i kulturní oblasti. Hráčům se 

zájmen je rovněž umožněno navštěvovat semináře o teorii i praxi fotbalu se zkušenými 

lektory. Povinností Akademie je i zajistit hráčům se zhoršeným prospěchem doučování. 

 Pro hráče dojíždějící či hráče ze sociálně slabých rodin nabízí Akademie možnost 

internátního ubytování přímo v areálu fotbalového stadionu.  
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 Velice důležitým parametrem pro Akademii 1. FK Příbram je samozřejmě 

sportovní rozvoj hráčů. Provádí se funkční testy, které dlouhodobě sledují a analyzují 

vývoj a výkonnost hráče. Každé tři měsíce se vypracovává komplexní hodnocení hráče, 

které se posílá i rodičům,  škole a vedení Akademie. Na hodnocení se podílí trenéři, 

výchovný poradce a třídní učitel. Sportovní hodnocení hráče obsahuje: hodnocení 

docházky, chování, přístupu k utkání a k tréninkům a hodnocení kvality hráče. Hráči 

absolvují rovněž každý rok zátěžové lékařské testy a preventivní prohlídku u lékaře. Každé 

pololetí fotbalisté Akademie dostávají i „Sportovní vysvědčení“, kde jsou známkovány 

herní činnosti a dovednosti.   

 Sportovní rozvoj hráčů samozřejmě ovlivňují i trenéři Akademie. Ti musí splňovat 

předpisy a směrnice FAČR a musí mít příslušnou kvalifikaci (1. FK Příbram - fotbalová 

akademie [online]. [cit. 2017-01-27]. Dostupné z: http://www.fapribram.cz/). 

3.4.1.3 Zázemí klubu – Energon Aréna 

Energon aréna byla slavnostně otevřena 11. září 1955, kdy jednalo o jediné 

fotbalové hřiště se škvárovým povrchem a dřevěnou tribunou. Již v 80. letech 20. století 

nastala první rekonstrukce, kdy ke hřišti přibyly další dvě tribuny a celková kapacita 

diváckých míst se vyšplhala na 11 000. Dále byla přistavěna vstupní brána a budovy 

hotelového typu s pokoji a byty. Jedna z tribun byla rovněž zastřešena.  

Další vetší rekonstrukce byla spojena s postupem týmu do 1. ligy a tím i větším 

zájmem fanoušků.  Byla zastřešena druhá tribuna a rovněž byla ještě jedna tribuna (za 

hlavní bránou) přistavěna. Tato tribuna slouží dodnes jako tribuna hostí. Posledních úprav 

se stadion dočkal v roce 2003 a to v rámci projektu Stadiony 2003. Jednalo se 

o monitorovací systémy hlediště, čtyři nové sloupy osvětlení a především výměnu starých 

sedaček za nové s opěradly, čímž dostála změně i celková kapacita hlediště, která byla 

snížena na dosavadních 9100. 

Vedle hlavního hřiště, na kterém se hrají prvoligové zápasy, najdeme 

v Energon aréně ještě hřiště tréninková, která slouží k tréninkům a zápasům především 

mládežnickým celkům 1. FK Příbram. Jedná se o tři hřiště, z čehož jedno má umělý povrch 

se speciálním zavlažovacím systémem, který funguje při vysokých teplotách, a dvě hřiště 

s  travnatým povrchem. V areálu se nachází i 13 šaten pro fotbalové týmy, posilovna, 

sprchy a masírovací místnost. 
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3.4.2 Basketbalový klub Příbram 

Basketbalový klub funguje v Příbrami od roku 2000. V současné době v klubu 

působí 2 týmy v mužské kategorii. A-tým momentálně hraje nejvyšší krajskou 

basketbalovou soutěž a B-tým hraje 2. krajský přebor. Celkový počet členů v současné 

době se pohybuje okolo 25, jejichž věk se pohybuje v rozmezí 15 – 25 let. 

Klub již více let usiluje o založení mládežnického družstva. Pořádal několik náborů, 

ale bez většího úspěchu z důvodu nedostatku zájemců. Prozatím není klub nijak 

sponzorován ani podporován od města, což ovlivňuje i výši příspěvků. Ročně členové platí 

okolo 4000 Kč. Tréninky probíhají pouze v páteční podvečery, jelikož mnoho hráčů je 

z důvodu studia na vysokých školách přes týden mimo Příbram. Trénují v tělocvičně 

v ulici Pod Šachtami (Zdroj: osobní konzultace s kapitánem družstva, 18. 4. 2017). 

3.4.3 Beach Soccer Profigroup Příbram 

 Beach Soccer Profigroup Příbram je jedním z nejmladších klubů v Příbrami. Byl 

založen v roce 2016, ale ve městě už plážový fotbal působil od roku 2010. Klub hraje 

nejvyšší soutěž – Superligu a působí v něm pouze 12 dospělých členů. Tým trénuje 

v areálu SK Spartak Příbram, kde se nachází speciální hřiště. Do budoucna klub plánuje 

vybudování nového hřiště a spolupráci se základními a středními školami v Příbrami, tedy 

rozšíření o týmy mládežnických kategorií (Kahan. Příbram, 2017, XXVI(4), str. 8). 

3.4.4 Bobcats Příbram 

Sportovní klub Bobcats Příbram se věnuje americkému fotbalu. Založen byl v roce 

1995 bývalým hráčem Prague Panthers Martinem Dlouhým, který tým pojmenoval Rams. 

Zprvu tým působil v Sedlčanech, avšak již v roce 1996 se jeho základna přesunula do 

Příbrami. Prvotní prohry v soutěži (například s Prague Panthers tým prohrál 0:104), 

střídání trenérů a finanční problémy nadšence neodradili, tréninky často vedli hráči sami 

a dojednávali si alespoň přátelská utkání. 

Zvrat nastává v roce 2001, kdy se týmu ujal profesionální trenér a dovedl ho v soutěži 

až do play-off. To vyvolalo ohlas a zájem i příbramské veřejnosti. V roce 2002 tým 

pořádal nábor, kam přišlo spoustu talentovaných mužů ochotných tvrdě trénovat a podařilo 

se vytvořit i juniorský tým. Tým sehnal trenéry, ale i sponzory – nejvýznamnějším je firma 

Bobcat CZ, a.s. podle níž je dnes také klub pojmenován. Přišli rovněž profesionální hráči 

z USA a Bobcats Příbram ukázali, že se s nimi musí v soutěži ČAAF počítat. Ačkoli se 
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další sezóna týmu úplně nevydařila, byli tři členové vybráni do národního týmu. Od sezóny 

2003 působí klub Bobcats Příbram v nejvyšší soutěži amerického fotbalu v ČR. (Bobcats 

Příbram [online]. [cit. 2017-04-03]. Dostupné z: http://www.bobcats.cz/historie). 

V současné době působí v klubu 2 týmy. Jedná se o tým mužů, kteří hrají nejvyšší ligu 

amerického fotbalu ČLAF. Dále tým Flag Football U 15, který hraje bezkontaktní variantu 

amerického fotbalu, takzvaný flag football, kdy k zastavení útoku soupeře není potřeba 

složit hráče na zem, ale stačí mu pouze odebrat látkový praporek, jež má upevněný pomocí 

suchého zipu na opasku. Dříve tato forma sloužila především k tréninku, avšak díky 

menšímu riziku zranění se ujala především u nižších věkových kategorií a žen (Bobcats 

Příbram [online]. [cit. 2017-04-03]. Dostupné z: http://www.bobcats.cz). 

3.4.5 Bruslařský klub Příbram 

 Bruslařský klub Příbram se věnuje jak zájmovému, tak závodnímu a vrcholovému 

krasobruslení. Trénuje sólové krasobruslení i krasobruslení synchronizované. 

Krasobruslení synchronizovanému se klub věnuje až od roku 2003. V současné době 

v klubu působí 1 tým synchronizovaného bruslení – Pážata. (Kahan. Příbram, 2017, 

XXVI(3), str. 8). 

 Celkový počet členů je 26, z čeho 16 členů se věnuje sólovému krasobruslení 

i synchronizovanému. Členské příspěvky se rozdělují podle toho, zda člen již závodí či ne. 

Nezávodící členové a přípravky platí 800 Kč měsíčně, závodící členové pak 1250 Kč 

(Zdroj: osobní konzultace s trenérkou, 10. 6. 2017). 

3.4.6 CK Windoor´s Příbram 

 Příbramský cyklistický klub vznikl již v roce 1927. V současné době se klub věnuje 

mnoha disciplínám – silničním, cyklokrosu, závodům na horských kolech či na dráze. Klub 

se také věnuje organizaci závodů. Pořádal například osm mistrovství České republiky 

v silničním závodě a cyklokrosu, dále evropský šampionát pro tělesně postižené cyklisty, 

závody Českého poháru atd. (CK Windoor´s Příbram [online]. [cit. 2017-04-23]. Dostupné 

z: http://www.ckpribram.cz/team-historie.html). 

 Klub soutěží v následujících kategoriích: elite/U23, junioři, kadeti, žáci, masters 

a handbike. CK Windoor´s Příbram  se pyšní osmi tituly mistra světa, dva tituly mistra 

Evropy a mnoha tituly mistra republiky.  
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3.4.7 FBC Příbram Žraloci 

 Příbramští žraloci jsou florbalový klub, který ve městě působí od roku 2003. 

Nejdříve klub působil pod názvem FBK Artea Příbram a to především v Jihočeském 

přeboru mužů. Po počátečních neúspěších se klub nevzdal a v sezóně 2006/7 bylo založeno 

i první mládežnické družstvo (Kahan. Příbram, 2017, XXVI(5), str. 11). 

 V současné době v klubu působí tým mladších žáků (9 – 12 let), starších  

žáků (13 – 15 let), mužů a žen. Do nové sezóny (tj. sezóna 2017/2018) jde místo starší 

žáků tým dorostenců. Celkový počet členů je kolem 90 a průběžně se mění, jelikož nábory 

jsou po celý rok, kdokoli může přijít na trénink a rozhodnout se pro registraci. Členské 

příspěvky činí 2000 Kč / rok (Zdroj: osobní konzultace s trenérem FBC Žraloci, 

7. 6. 2017). 

3.4.8 Fotbalová asociace malé kopané Příbram (FAMK) 

 Oficiálně FAMK ve městě působí od roku 1971, avšak již před tímto rokem byly 

sehrány mnohé zápasy. V současné době registruje FAMK přibližně 300 členů v 15 

týmech a pořádá 2 ligy. Utkání se sehrávají v areálu SK Spartak Příbram na umělé trávě 

(Kahan. Příbram, 2017, XXVI(5)str. 11). 

3.4.9 Hokejový klub Příbram 

3.4.9.1 Historie a současnost HC Příbram 

Rybníků a různých nádrží bývalo v Příbrami a okolí mnohem více než jich 

nalézáme dnes. Mnohé z nich zanikly kvůli změně hospodářských poměrů, další byly 

zanedbány a opuštěny, a to především kvůli ztrácení významu či z důvodu rozrůstání 

města. Rybníky, na kterých se začínala psát historie příbramského hokeje, jsou Hořejší 

a Dolní Obora. Hořejší Obora představovala ve 14. století důležitou část obranného 

opatření, později byla využívána jako zásobárna vody. Dolní Obora byla vybudována 

počátkem 16. století (Žák, 1992). 

 K organizovanému bruslařskému sportu se rybníky, a to především Hořejší Obora, 

začaly využívat na počátku 20. století. Nejprve se na rybnících hrával tzv. bandy hokej, což 

je sport podobný dnešnímu pozemnímu hokeji, jenže se hraje na ledě. Ve 20. letech  

20. století patřila Příbram v bandy hokeji k nejlepším týmům z celé republiky, nejlepšími 

příbramskými družstvy byly STAR a SK Příbram (Žák, 1992).  



29 

 

 Jak se ve světě šířil a popularitu získával pravý lední hokej -  kanadský, obliba 

bandy hokeje se postupně začala snižovat. Přestupným článkem mezi bandy a kanadským 

hokejem, byl bandy hokej na bruslích. I tato mutace hokeje postupně vymizela a od roku 

1933 se v Příbrami hrál opravdový lední hokej – to znamená, že do hry přichází pravý puk, 

brusle, mantinely i branky. 

 A tak vzniká hokejový tým LKP. Ve stejné době se v Příbrami objevuje ještě tým 

další, a to VS Příbram. V dalších dvou sezónách byl tým LKP zařazen do mistrovství 

Jihočeské župy – II. třída. Tuto soutěž se týmu LKP podařilo druhou sezónu vyhrát 

a vypadalo to tak na postup do I. třídy. Tento postup se však nekonal, jelikož byla založena 

Podbrdská župa, která byla rozdělena na dvě části: na příbramskou a berounskou. 

Příbramští zvítězili a stali se tak prvními vítězi Podbrdské župy. A vítězství této soutěže to 

nebylo poslední! LKP v následujících letech vyhrála Podbrdskou župu ještě šestkrát. Hrálo 

se pořád na rybníku Hořejší Obora. Hrací plocha měla v té době již umělé osvětlení, 

vysoké mantinely a kovové branky s připevněnou sítí (Žák, 1992). 

 V sezóně 1940/1941 se na příbramské scéně objevuje další hokejový  

celek – Horymír Příbram. Začíná se tak pomalu blížit poslední zápas LKP předtím než se 

definitivně sloučí s SK Horymír Příbram. Ke sloučení a i změně dresů a odznaku dochází 

od sezóny 1944/1945. Již v té době se začínají objevovat první žádosti o zřízení zimního 

stadionu. 

 V roce 1955 se Příbram pyšní prvním zimním stadionem. Během následujících 

sezón se družstvo probojovává skrz tehdejší systém soutěží, objevují se i generační krize 

týmu a tak se tým Baníku pohybuje ve všech možných úrovní soutěží.  

 Vzestup týmu nastává až v letech 1968 – 1974, který se rovněž pojí s postupnou 

rekonstrukcí zimního stadionu. Byly vyměněny mantinely, osvětlení a vytvořeno nové 

napojení elektrického proudu. Postupně jsou zakládaná i žákovská družstva a počet členů 

se zvyšuje. V roce 1972 měl klub 65 hráčů, o čtyři roky později to bylo už 204 

registrovaných členů, kteří byli rozděleni do dvou družstev starších žáků, tří družstev 

mladších žáků, dvou družstev přípravky a jednoho družstva základny. V témže roce (tj. 

1976) byly poprvé organizovány sportovní hokejové třídy na 6. ZDŠ. V následujících 

sezónách se tým postupně jak propracovává tak i upadá v hokejových soutěžích Čech. 

Příbramští hokejisté hráli II. NHL, divizi, ale i krajské soutěže (Žák, 1992). 

 V současné době v klubu působí celkem 228 členů, rozdělených do 10 týmů. Jedná 

se o A-tým (22 členů), družstvo juniorů (17 členů), starších dorostenců (12 členů), 

mladších dorostenců (15 členů), starších žáků (15 členů), mladších žáků (23 členů) a týmy 
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ročníků 2007 (20 členů), 2008 (22 členů), 2009 (14 členů), 2010 (16 členů) (zdroj: osobní 

konzultace s trenérem, 2. 3. 2017). 

3.4.9.2 Zázemí klubu – zimní stadion 

 Zimní stadion HC Příbram nalezneme v centru města v ulici Legionářů, v jeho 

blízkosti se nachází Aquapark a Nový rybník. Údržbu stadionu má na starost organizace 

Sportovní zařízení města. 

V počátcích vypadal zimní stadion úplně jinak než dnes. Byla to pouze 

nezastřešená ledová plocha, která byla ohraničená pomocí dřevěných mantinelů. Hokejová 

plocha měla rozměry 30 x 60 metrů a kolem byl zřízen 2 metry široký ochoz pro fanoušky. 

Vedle ledové plochy stálo 11 menších buněk, ve kterých se nacházely sociální zařízení pro 

veřejnost, šatny hráčů a prostor pro zaparkování rolby.  

V dnešní době nachází na těchto místech kryté 2 haly s ledovými plochami, které 

slouží jak HC Příbram, tak i bruslařskému klubu a veřejnému bruslení. Druhá hala byla 

vystavěna během let 1975 – 1976 a slouží především pro tréninky mladších hokejistů 

a k veřejnému bruslení. Hala byla nekrytá až do roku 1999, kdy byla zastřešena pomocí 

ocelové konstrukce. 

Hlavní hala má kapacitu 3950 sedících diváků a 1350 stojících diváku. Rozkládají 

se zde 3 tribuny: severní, jižní a západní. Pod tribunami se nachází osm prostorných šaten 

pro hráče a jedna šatna pro rozhodčí, které jsou vybavené toaletami a sprchami. Tři z šaten 

pro hokejisty jsou trvale obsazeny a to týmem mužů, juniorů a dorostu. V ostatních šatnách 

se střídají hostující týmy, veřejnost, školy atd. V šatně mužů je dokonce rehabilitační 

místnost, ve které je teplý bazének. Zázemí hokejistů nyní prochází již dlouho potřebnou 

rekonstrukcí. (Zdroj: Sportovní zařízení města Příbram). 

3.4.10 Cheerleaders Bobcats Příbram 

Cheerleaders Bobcats Příbram je sportovní klub, který se věnuje cheerleadingu. Klub 

je úzce spjatý s klubem amerického fotbalu Bobcats Příbram. Svědčí o tom i jeho historie. 

Cheerleaders Bobcats Příbram byl založen v roce 1995 Simonou Dlouhou, což byla 

manželka Martina Dlouhého – zakládajícího člena a trenéra týmu Rams. Klub se tedy dříve 

nazýval Rams Cheerleaders a v cheerleadingu se soutěžilo pouze při finále ligy amerického 

fotbalu, a to mezi týmy cheerleaders, které patřily k nějakému týmu amerického fotbalu. 

Vítěze v té době nevybírala odborná porota, ale sponzoři či fanoušci. 
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V roce 2001 byl v Příbrami uspořádán první nábor, na který přišlo mnoho zájemkyň 

o tento sport. Tým se kromě vystoupení a povzbuzování během zápasů amerických 

fotbalistů začal věnovat cheerleadingu i na závodní úrovni. Kvalita týmu se postupně 

vlivem tréninků zlepšovala, v roce 2003 se tým příbramských roztleskávaček umístil na  

3. místě na mistrovství České republiky v Cheerleadingu (Cheerleaders Bobcats [online]. 

[cit. 2017-03-06]. Dostupné z: http://www.bobcatscheer.cz/o-nas/). 

V letech 2003 - 2012 působily v klubu Bobcats Cheerleaders tři věkové  

skupiny – Peewees (6 – 10 let), Junior (10 – 14 let) a Senior (15 let a více). Avšak zůstala 

pouze skupina jediná, skupina Senior, která čítá kolem 20 členů. Jedná o věkovou skupinu 

od 13 let. Skupina trénuje každý týden 2x, občas pořádá víkendová soustředění. Členské 

příspěvky činí 2200 Kč / půlrok. Každý rok pořádá klub nábory, ale je možné se zapojit 

i kdykoli během roku po předchozí dohodě s vedoucími (zdroj: osobní konzultace 

s trenérkou, 3. 3. 2017). 

3.4.11 Judo klub KODOKAN 

 Judo klub Kodokan se věnuje výuce juda a sebeobrany. Ve městě působí teprve 

druhým rokem, tj. od roku 2015. V současné době má klub 20 členů, kteří jsou rozděleni 

do 2 tréninkových skupin podle věku. Každá skupina trénuje 2x týdně (Kahan. Příbram, 

2017, XXVI(4), str. 8). 

3.4.12 JUDO Příbram 

 Klub Judo Příbram ve městě působí již od 60. let 20. století. Vystřídal několik 

názvů. V současné době patří k velice úspěšným klubům v České republice. Oddíl má 

kolem 140 členů ve věku 5 – 70 let, trénuje tedy zápasníky všech kategorií (Kahan. 

Příbram, 2017, XXVI(5), str. 10). 

 Členové jsou rozděleni do následujících skupin: mláďata (do 10 let), mladší žáci, 

starší žáci, dorostenci a dospělí. Výše členských příspěvků se odvíjí od kategorie, nejvýše 

však 400 Kč měsíčně (Zdroj: osobní konzultace s trenérem, 10. 6. 2017). 

3.4.13 OXYGEN Příbram 

Název Oxygen Příbram představuje jak komerční sportovní centrum, tak závodní 

oddíl, který se věnuje sportovnímu aerobicu a fitness družstev. Závodní oddíl Oxygen 

Příbram se řadí mezi elitu – získává medailová umístění ve všech typech soutěží až po 
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mistrovství České republiky, Evropy či světa. Počet závodnic klubu je přibližně 50 

(Kahan. Příbram, 2017, XXVI(3), str. 8). 

3.4.14 Pankration Gym Příbram 

Klub Pankration Gym Příbram vznikl v roce 2010. Zaměřuje se na kontaktní sporty 

a to především na kickbox fullcontact, kickbox lowkick, box, K-1 a MMA. Založili ho 

manželé Renáta a Jiří Veseckých, kteří jsou úspěšnými sportovci v tomto odvětví.  

 I za tak krátkou dobu působení si našel klub své příznivce a dokázal vychovat 

výborné závodníky, kteří získali medaile i z mnoha prestižních turnajů. Klub nabízí jak 

nezávazné tréninky pro veřejnost, tak možnost pravidelného a systematického trénování 

v rámci klubu. Nábor nových členů probíhá po celý rok, každý všední den se  

konají 2 lekce, které jsou určeny buďto začátečníkům (od 14 let), dětem (od 6 let) či 

pokročilým a závodníkům. Celkem má klub 60 členů. 

 Klub sídlí v prostorách po bývalém Telecomu v ulici Mariánská (Pankration Gym 

[online]. [cit. 2017-02-04]. Dostupné z: http://www.pankrationgym.cz/klub). 

3.4.15 Plavecký klub Příbram 

3.4.15.1 Historie a současnost PK Příbram 

 Počátky plaveckého oddílu v Příbrami jsou spojeny s výstavbou bazénu, která byla 

dokončena v roce 1977. Tato stavba umožnila všem základním školám v Příbrami i okolí 

plaveckou výuku pro žáky a zároveň dochází k rozvoji činnosti plaveckého oddílu. 

Tehdy plavecký oddíl fungoval pod TJ Jiskra ODPM Příbram jako „Středisko 

základního, zdokonalovacího a branného plavání“. Náplní práce střediska bylo jak 

všeobecný plavecký výcvik dětí mateřských a základních škol, tak vybírání nadaných dětí 

pro závodní plavání v plaveckém oddíle. 

Plavecký oddíl TJ Jiskra se postupně rozrůstal o nové a nové členy. Začal se 

pravidelně účastnit závodů, pořádal plavecká soustředění, ale i netradiční soutěže  

např.: závod přes Nový rybník, nebo soutěž Vánoční kapr, která se koná dodnes. Členové 

oddílu dosahovali úspěchů v individuálních i týmových závodech, účastnili se i mistrovství 

republiky. Zajímavé je, že se v této komunistické době oddíl musel účastnit i akcí, které 

s plaveckou činností vůbec nesouvisí – např.: v roce 1987 skončil oddíl na třetím místě 

v socialistické soutěži „O získání bronzové plakety ČSTV“, sebrali 2364 druhotných 
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surovin a odpracovali 1715 brigádnických hodin. (Zdroj: Kronika Plaveckého klubu 

Příbram). 

Plavecký klub jako samostatné občanské sdružení, které se odloučilo od TJ Jiskra 

při ODPM, vzniká v roce 1990. Od té doby se příbramský klub udržuje na předních 

místech v celorepublikovém měřítku mládežnických kategorií, jeho svěřenci získávají 

pravidelně medailová umístění (Kronika PK Příbram). 

Klub v dnešní době čítá přes 200 registrovaných členů a stovky členů 

neregistrovaných, které tvoří děti od 4 do 8 let, které se v klubu účastní kurzu základního 

plavání v rámci svých mateřských či základních škol. Pro tréninky registrovaných členů 

klub využívá 3x týdně ráno od 6:00 – 7:15 polovinu bazénu a 5x týdně v odpoledních 

hodinách od 15:00 do 18:00 rovněž polovinu bazénu. Zbylá polovina je vyhrazena pro 

veřejnost. Klub se zúčastňuje a zároveň i pořádá závody na úrovni krajů i republiky (PK 

Příbram [online]. [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: http://www.pkpribram.cz/o-nas/). 

 

3.4.15.2 Zázemí klubu –Aquapark Příbram 

Aquapark Příbram poskytuje klubu následující prostory a zařízení: bazén pro 

plavce, bazén pro neplavce, brouzdaliště, dvě vířivky, dva tobogány, parní kabinu, 

venkovní bazén a sociální zázemí pro veřejnost i členy klubu. 

Bazén pro plavce  

Bazén měří 25 x 15 metrů, hloubka bazénu se pohybuje v rozmezí od 140 do 160 

cm, teplota vody je průměrně 28° C. Bazén má 6 drah a kapacitu pro 250 osob. Na boční 

straně bazénu se nalézá stupňované hlediště pro cca 250 návštěvníků či diváků. 

Bazén pro neplavce 

Bazén pro neplavce měří 12,5 x 6,5 metrů a je 0,90 metrů hluboký. Teplota vody je 

28° C. Na kratší straně bazénu je umístěn chrlič vody a skluzavka. Kapacita bazénu je  

30 osob. 

Brouzdaliště 

Brouzdaliště je umístěno ve skleněném boxu ve vnitřní hale a je určeno pro děti od 

1 do 3 let a to v doprovodu dospělého člověka, kapacita brouzdaliště je 5 dětí. Teplota 

brouzdaliště je 30° C a hloubka dosahuje jen 30 centimetrů.  

Vířivky 

Vířivky se nachází na vyvýšeném stupni mezi bazénem pro plavce a bazénem pro 

neplavce. Průměr jedné vířivky činí 3 metry a objem 6 m3. Kapacita vířivky je 10 lidí.  
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Tobogány 

Dva tobogány mají délku 52 metrů s osmimetrovým převýšením.  

Parní kabina 

Parní kabina obsahuje 2 vyvýšené lavice pokryté dřevěným materiálem. Kapacita 

kabiny je 10 osob a teplota se pohybuje do 55° C.  

Sociální zázemí pro návštěvníky 

Sociální zázemí návštěvníků zahrnuje 364 zamykatelných skříněk, 21 převlékacích 

kabinek, dále oddělené sprchy se záchody a místnosti na sušení vlasů s horkovzdušnými fény. 

Venkovní bazén 

Součástí Aquaparku je rovněž venkovní bazén, do kterého návštěvníci vstupují 

samostatným vchodem. Rozměry venkovního bazénu jsou 50 x 20 metrů, hloubka se pohybuje 

v rozmezí 1, 40 – 1, 80 metrů. Bazén má 8 plaveckých drah se startovními bloky. V prostorách 

venkovního bazénu se nachází 5 průchozích brouzdališť se sprchami a dětský bazén 

s hloubkou 40 centimetrů. V areálu nalezneme i občerstvení na venkovní terase, dětské hřiště, 

2 hřiště na beach volejbal, sociální zařízení pro muže i ženy (záchody, převlékací šatny, 

sprchy). Kolem bazénu se nachází travnaté plochy pro relaxaci návštěvníků. Venkovní bazén je 

v provozu podle počasí průměrně od června do září (Zdroj: Sportovní zařízení města Příbram). 

3.4.16 Potápěči Atol 

 Klub je nástupcem klubu ATOL, který vznikl již před čtyřiceti lety. Potápěči Atol 

se věnují základnímu potápěčskému výcviku, ploutvovému plavání a rychlostní potápění 

(plavání na nádech). Klub má v současné době 60 členů a tréninky probíhají každé pondělí 

v příbramském Aquaparku. Roční členské příspěvky jsou 2400 Kč (Potápěči ATOL 

[online]. [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: http://potapeci-atol.cz). 

3.4.17 Příbramské mažoretky 

 Klub Příbramské mažoretky byl v Příbrami založen v roce 2005 manželi 

Pourovými. Sport se ihned ve městě začal těšit oblibě a klub se tak rozrůstal. V současné 

době je v klubu registrováno 90 členů, kteří jsou rozděleny do čtyř kategorií. Jedná se 

o přípravku, děti, kadetky a juniorky. O rozdělení do kategorií nerozhoduje v prvé řadě 

věk, ale zvládnutí konkrétní techniky. 

 Příbramské mažoretky se soustředí jak na práci s hůlkou, tak s třásněmi. 

Každoročně se účastní mnoha soutěží po celé republice, včetně těch nejprestižnějších. 
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Tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků (Příbramské mažoretky [online]. [cit. 

2017-04-23]. Dostupné z: http://www.mazoretky-pribram.cz/?o-nas). 

3.4.18 Sokol Příbram 

3.4.18.1 Historie klubu 

Jedním ze sportovních klubů, které mají v Příbrami již dlouhou historii, je 

bezpochyby Sokol.  Příbramská jednota vzniká po příkladu první sokolské jednoty, tedy 

Tělocvičné jednoty v Praze, a to ve stejném roce. Ve městě tedy působí již od roku 1862, 

kdy se konala ustanovující valná hromada, kde byl zvolen prozatímní výbor, který se stával 

z 50 členů. Hned po ustanovení byla uskutečněna finanční sbírka, ze které bylo později 

zakoupeno tělocvičné nářadí. Cvičení se konalo v hlavní škole a prvním cvičitelem se stal 

Jan Pleticha. 

Teprve v roce 1864, tj. dva roky po volbě prozatímního výboru, byla vydána 

„Pravidla“, kde se mimo jiné psalo: „ Účelem jednoty jest pěstování tělocviku společným 

cvičením, výlety a šermováním, jakož i přispívání ku pomoci při vzniklých požárech.“ 

 Jednota se do veřejného povědomí uvedla již v roce 1863 a to dvoudenním výletem 

na Zvíkov. 

Již tři roky po ustanovující valné hromadě se hovoří vybudování vlastní tělocvičny, 

avšak zatím tato možnost není nijak více podpořena městem. Jednota dokonce přichází i 

o své možnosti cvičení v Měšťanské besedě, která byla přemístěna. Cvičilo se tedy 

v tělocvičnách příbramských škol, především v budově státního gymnázia, nejprve pouze 

dvakrát týdně, ale pro velký zájem se začalo cvičení konat dokonce 6x týdně -  cvičení 

bylo rozděleno podle věku. V sudé dny cvičili starší kluci a děvčata, v liché dny pak děti 

mladší. Nářadí jednoty využívaly i školy při tělocviku. 

Roku 1882 je zřízen Bruslařský klub jako odbor jednoty. Na rybníce Hořejší Obora 

bylo v zimním období budováno kluziště, které sloužilo jak členům klubu, tak příbramské 

mládeži. V tomto roce se rovněž podařilo Sokolům získat místnost pro cvičení – v budově 

U Zlatého soudku. 

Jak se jednota vyvíjela a rozrůstala, stávala se jí postupně tělocvična gymnázia 

těsnou, a proto se již na konci devadesátých let pomýšlelo na výstavbu nové tělocvičny. 

Pro neshody s městskou radou se stavba odkládala po několik let a začala se uskutečňovat 

a v roce 1902, kdy bylo pro stavbu vyčleněno a Sokolu příbramskému darováno místo na 

Panské louce.  
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Během nastávajících let se příbramským Sokolům dařilo, využívali nových prostor 

a nadále se rozrůstali. I během 1. světové války vyvíjela jednota příbramská neustále svou 

činnost. Pouze se snížil počet jejích členů, kdy za povinností vojenskou muselo odejít 

několik desítek mužů.  

Největší ovlivnění Sokola přináší 2. Světová válka a následující režim. V období 

okupace Německem byl Sokol rozpuštěn a ustala tak veškerá jeho činnost. Avšak již pár 

dnů po 2. SV příbramský Sokol svou činnost urychleně obnovuje a vznikají i nové oddíly 

(lyžařský a tábornický). Avšak události následující opět jednotě nepřejí. Činnost Sokola je 

tedy velice poznamenávána po dalších 40 let. 

K úplnému obnovení tradicí Sokola a navrácení majetku došlo až po Sametové 

revoluci v roce 1989 (Žák, 1992). 

3.4.18.2 Současnost 

 V současné době nabízí Sokol různorodé sportovní vyžití – oddíly (Oddíly SOKOL 

Příbram [online]. [cit. 2017-05-27]. Dostupné z: http://sokolpribram.cz/sportovni-oddil). 

Aerobic 

 Oddíl aerobicu působí v Sokole Příbram od roku 2008. Věnuje se dětem v přípravce 

(4 – 7 let), u kterých se soustředí na základní kroky aerobicu, step aerobicu, gymnastickou 

a baletní průpravu, i dalším mládežnickým kategoriím. Celkově má 6 závodních týmů. Pro 

dospělé oddíl navíc nabízí hodiny pilates a step aerobicu (TJ Sokol Aerobic Příbram 

[online]. [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://aerobik-pribram.webnode.cz/o-nas/). 

Florbal 

 Oddíl florbalu trénuje pouze v úterý a to několik kategorií. Jedná se o nejmladší 

žáky (přípravky), mladší žáky, straší žáky a dorost. 

IAI-JUTSU 

 IAI-JUTSU je sportovní oddíl, který se věnuje japonskému bojovému umění. Oddíl 

je určen zejména dospělým a nepořádají se žádné soutěže ani turnaje. Cílem bojového 

umění je zlepšování sama sebe. 

Jóga 

 Pod hlavičkou Sokola Příbram působí oddíl již 25 let. Cvičí se pravidelně v úterý 

a na lekci je možné se přihlásit až přímo na místě. 
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Olympijský šplh 

 Jedná se o sport, který byl dříve i součástí olympijských her. Startuje se ze země 

a bez přírazu se šplhá do výšky 8 metrů. V příbramské sokolovně se od roku 1993 

každoročně koná tzv. Memoriál Bedřicha Šupčíka, kterého se zúčastní gymnasté z celé 

republiky. 

 Šplhu se věnují i gymnasté z Příbrami a často se umísťují na předních příčkách ve 

všech soutěžních kategoriích. Většina z nich působí i v teamgymu, a tak rozvíjí všestranné 

dovednosti a kondici. 

Sportovní gymnastika 

 Oddíl se věnuje sportovní gymnastice dětí. Každoročně se pořádají nábory do 

přípravky, kam jsou přijímány dívky ve věku 6 let či mladší. Při výběru rozhoduje počet 

získaných bodů při vstupním testu, je přihlíženo i somatotypu rodičů. Mimo roční 

příspěvky Sokolu (1200 Kč), se platí ještě oddílové příspěvky, které činí  

2000 Kč / pololetí. V oddíle je registrováno cca 60 dívek (Sportovní gymnastika Sokol 

Příbram [online]. [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: http://sportgym.gymspb.cz/). 

Teamgym 

 Teamgym představuje moderní gymnastickou disciplínu, která využívá prvky 

akrobacie a sportovní gymnastiky. Závodí osmi až dvanáctičlenná družstva (mužská, 

ženská či smíšená). Soutěž se skládá ze 3 disciplín: pohybové skladby, akrobacie a skoků 

z malé trampolíny. V příbramském Sokole momentálně působí 5 týmů rozdělených podle 

věku a pohlaví. Teamgym úzce spolupracuje s oddílem sportovní gymnastiky. V současné 

době je v oddílu registováno 53 členů (TeamGym Příbram [online]. [cit. 2017-05-15]. 

Dostupné z: http://teamgym.gymspb.cz/). 

Stolní tenis 

 Dětský oddíl stolního tenisu se soustředí především na fair-play a zábavu při sportu. 

Cílem není dosažení vrcholové úrovně, oddíl se účastní pouze okresních turnajů. Často 

pořádá turnaje v samotném oddíle, kde mají možnost si proti svým potomkům zahrát 

i rodiče. 

Taneční klub Dohnal Dancing 

 Taneční klub se věnuje především standardním a latinskoamerickým tancům, 

postupně se plánuje rozšiřování nabídky například o tango, salsu, balet atd.  

Taneční kroužek TEMPERAMENT 

 Taneční kroužek učí standardní a latinsko-americké tance. Tréninky se uskutečňují 

4x týdně a jsou otevřené pro všechny zájemce. 
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Rytmická gymnastika 

 Oddíl rytmické gymnastiky se soustředí především na mladší žákyně. Věnují se zde 

zejména základům moderní gymnastiky – cvičení s náčiním, akrobacii, cvičení na hudbu, 

ale i zdravotně zaměřenému cvičení. 

3.4.19 SK Spartak Příbram 

3.4.19.1 Historie a současnost SK Spartak Příbram 

První zmínky o klubu a celkově i o počátku kopané v Příbrami pocházejí 

z devadesátých let 19. století. Nejdříve se fotbalu začala věnovat mládež, tehdy ještě 

sdružená v cyklistickém či bruslařském klubu, které vznikly již v roce 1891. Sportovně 

aktivní příznivci fotbalu se začali v Příbrami objevovat v roce 1894 a sdružovali se ve SK 

Horymír.  

Po prvním fotbalovém zápase ve městě v roce 1902, kdy se utkali příbramští 

studenti se studenty z Dobříše, se uskutečnila valná hromada SK Horymír a ke třem 

odborům již fungujícím (veslařský, bruslařský a tenisový) byl přidán obor  

další – fotbalový. Fotbal ve svých počátcích nebyl v Příbrami přijat ihned kladně. 

V Příbramských listech bylo psáno: „Mládež není vidět dělat nic jiného než kopat. Kope 

do kamenů, plechovek, smotaných papírů apod. Fotbal je hra nebezpečná, surová 

a divokou vášeň povzbuzující. Naší povinností je tuto hru z programu dětských her 

odstranit.“  

 Přesto se však SK Horymír nevzdal a vyhledával vhodný pozemek pro fotbalové 

hřiště. Hledání probíhalo po velmi dlouhou dobu, jednalo o mnoha místech, ale neúspěšně. 

Po celou dobu se hrálo na neupravené louce u Střelecké čáry. Až v roce 1912 se město 

rozhodlo upravit obecní louku nedaleko dobříšské silnice. První hřiště bylo tedy 

vybudováno, avšak bylo nakloněné, často zarostlé trávou a dokonce se na něm pásly krávy. 

Hřiště nebylo ohraničené a dřevěné branky se po každém zápase musely odnést a schovat. 

O hřiště se v té době obec vůbec nestarala, úpravu zajišťovali pouze dobrovolní fotbaloví 

nadšenci. I přes všechny nedokonalosti, bylo na hřišti sehráno několik zápasů, které 

přilákaly další příznivce a propagátory fotbalu. 

 Již v roce 1919 měl Horymír fotbalistů nadbytek a tak byl vytvořen nový fotbalový 

klub - SK Příbram. Oba kluby hrály až do roku 1922 na nevyhovujícím hřišti. Poté jim byl 

předán pozemek naproti nevyhovujícímu hřišti a kluby zde vybudovaly 2 hřiště nová 

a kvalitní. Hřiště byla oddělena pouze prkennou ohradou. 
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 Oba kluby se po celé sezóny různě probojovávali tabulkami a fotbalovými 

soutěžemi, avšak mládla mezi nimi rivalita, často přirovnávána až k rivalitě „pražských S“. 

Mezi významné úspěchy klubů lze považovat postup SK Horymír do divize, či návštěvu 

fotbalové reprezentace Etiopie a Quineie. 

 Od roku 2000 existuje už pouze jeden fotbalový klub a to SK Spartak Příbram, 

který navazuje na tradici jak SK Příbram, tak i SK Horymír (Bacík, 2002). 

V současné době se klub SK Spartak Příbram zaměřuje na práci s mládeží  

a spolupracuje s 1. FK Příbram. V klubu působí celkem 9 mužstev – A-tým SK Spartak 

Příbram, B-tým, tým staršího dorostu, tým mladšího dorostu, starší žáci, mladší žáci, starší 

a mladší přípravka a fotbalová školka (předpřípravka). Celkový počet registrovaných hráčů 

SK Spartak Příbram se v dnešní době pohybuje kolem 200 členů (SK Spartak Příbram 

[online]. [cit. 2017-01-27]. Dostupné z: http://www.skspartak.cz/aktualni-informace/). 

 

3.4.19.2 Zázemí klubu – Areál SK Spartak 

Areál sportoviště se v Příbrami nachází již od 30. let 20. století, kdy zde vznikla dvě 

škvárová hřiště klubů SK Horymír a SK Příbram. Postupně ke hřištím přibyly tribuny, 

šatny, sprchy i restaurace. V 70. letech 20. století se poprvé na hlavním hracím hřišti 

objevil travnatý povrch. K dalším významnějším úpravám v následujících letech patří 

vybudování nového hřiště s umělým povrchem pro malou kopanou v zadní části areálu 

 a vytvoření stupňované tribuny pro 500 diváků. 

 Dnes pokrývá areál plochu přibližně 40000 m
2
 a je majetkem města. Areál obsahuje 

hlavní hřiště s přírodním trávníkem o rozměrech, které umožňují i mezinárodní turnaje, 

dále vedlejší hřiště s přírodním trávníkem, hřiště s umělým trávníkem (vyplněným 

gumovým granulátem) a hřiště na beach fotbal. 

3.4.20 SK Sporting Příbram 

Klub SK Sporting Příbram vznikl v roce 2003 a věnuje se především mládeži. Jedná 

se o klub zaměřený na atletiku, jehož obliba rychle vzrostla a nyní v něm každoročně 

trénuje přibližně 120 členů, kteří jsou rozděleny podle věku a výkonnosti. 

Celkově v klubu působí několik tréninkových skupin, které vedou různí trenéři – je 

to skupina benjamínků, 5 skupin dětí předškolního a mladšího školního věku, skupina 

dorostenců, juniorů a dospělých, kteří specializovaně trénují až 7x týdně. 
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 Tréninky klubu probíhají po většinu roku na venkovním hřišti Gymnázia 

Legionářů, pouze v zimním období se přesouvají do běžeckého tunelu Základní školy 

Příbram VIII či do tělocvičen a posilovny Gymnázia Legionářů (SK Sporting Příbram 

[online]. [cit. 2017-02-03]. Dostupné z: http://www.sksporting.cz/o-klubu.p9.html). 

Nově byl také v letošním roce tým Frisbee Ultimate, který trénují 2 trenéři (Kahan. 

Příbram, 2017, XXVI(4), str. 8). 

3.4.21 ŠSK při 3. ZŠ Příbram 

 Celým názvem Spolek přátel školy při 3. ZŠ Příbram - Březové Hory Je 

basketbalový klub, ve kterém trénují dívky. Klub je rozdělen do tří týmů a to na přípravku 

(2. – 4. třída), U12 (4. – 7. třída) a U15 (7. – 9. třída). U12 se zúčastňují především 

krajských soutěží, U15 se účastní už i soutěží nadregionálních. Klub každoročně pořádá 

nábory pro dívky. Celkem v klubu působí kolem 60 členek (zdroj: osobní konzultace 

s trenérkou, 10. 6. 2017). 

3.4.22 TC R.A.K. 

 TC R. A. K. se zabývá výukou mnoha tanečních stylů a i přípravou na přijetí na 

umělecké školy. Z tanečních stylů se vyučují například tyto: hip hop, disco dance, show 

dance, break dance, street dance, balet či jazz dance. Rovněž klub pořádá taneční soutěže, 

soustředění či vystoupení. TC R. A. K. působí celkově ve 4 městech Středočeského  

kraje – v Kladně, Berouně, Slaném a Příbrami. V Příbrami probíhají tréninky na ZŠ Bratří 

Čapků v zrcadlovém sále. 

 Příbramská sekce klubu má několik věkových kategorií. Jedná se o následující 

rozdělení: dětská věková kategorie 1. (do 7 let), dětská věková kategorie 2. (8 – 11 let), 

juniorská věková kategorie (12 – 15 let), hlavní věková kategorie (od 16 let), senioři (od 50 

let). Celkově je v příbramské části klubu registrováno 120 členů. Členské příspěvky činí 

3000 Kč na pololetí (TC R.A.K. [online]. [cit. 2017-05-10]. Dostupné  

z: http://www.tcrak.cz/pribram). 

3.4.23 The Champions 

 The Champions je sportovní klub, který se věnuje různým bojovým sportům. Jedná 

se především o kick box, box, MMA a thajský box. Věnuje se jak dospělých členům, tak 

členům mládežnických kategorií – jsou zde registrování žáci od 7 do 14 let. Členové se 
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podle výkonnosti třídí do kategorií začátečníci, pokročilí a závodníci. Měsíční příspěvky 

jsou 300 Kč u dětí do 12 let, u starších 500 Kč. Dále se hradí roční příspěvky  

klubu – 1000 Kč u dětí do 18 let, u starších 18 let je to pak 2000 Kč (The Champions 

[online]. [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: http://www.the-champions.cz/).  

3.4.24 TJ Amasoma Příbram 

Softballové sdružení TJ Amasoma Příbram bylo ve městě založeno v roce 1983. 

Název Amasoma vycházel z počátečních písmen slov: amatérský softballový manchaft. 

Nejprve tým využíval v té době ještě škvárové hřiště SK Spartak a k vybavení zprvu 

postačily amatérsky vyrobené molitanové mety.  

Již v roce 1986, tzn. 3 roky po založení týmu, získala TJ Amasoma Příbram 

pozemek k vybudování hřiště. Stavba hřiště trvala 3 roky. Softball se začal v Příbrami těšit 

oblibě. Na přelomu 80. a 90. let se zde softballu věnovalo 100 sportovců, kteří se 

v jednotlivých družstvech úspěšně probojovávali soutěžemi České softballové asociace. 

V roce 2009 a 2010 se dokonce tým mužů dostal do softballové extraligy. Někteří 

příbramští hráči se stali i členy národního mužstva. 

V současnosti je herně aktivní družstvo mužů a smíšené družstvo dětí (10 - 16 let). 

Každý rok probíhají minimálně dva nábory, jimiž se TJ Amasoma snaží obnovit především 

družstvo žen. Počet členů se pohybuje mezi 40 -50, členské příspěvky jsou 1000 Kč/rok. 

Klub rovněž půjčuje členům výstroj i výzbroj. 

 Problémem softballového areálu je absence sociálního zázemí, a proto již delší 

dobu usilují členové a vedoucí oddílů o získání finančních prostředků na rekonstrukci 

areálu (TJ Amasoma Příbram [online]. [cit. 2017-05-27]. Dostupné  

z: http://www.amasoma.cz/). 

3.4.25 TJ Baník Příbram (volejbal) 

 Volejbalový oddíl TJ Baník Příbram funguje v Příbrami již od roku 1935. Až do  

90. let 20. století byli v klubu registrováni muži i ženy. Po rozdělení hrají pod Baníkem 

pouze ženy a děvčata. V současné době jsou v klubu následující týmy: přípravka  

(1. - 3. třída a 4. – 5. třída), mladší žákyně (6. - 7. třída), starší žákyně (8. - 9. třída) 

a kadetky (1. -2. ročník středního vzdělání). Výše členských příspěvků se podle kategorie 

pohybuje do 2500 Kč ročně. Klub má přibližně 100 registrovaných členek (Zdroj: osobní 

konzultace s trenérem, 10. 6. 2017). 
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3.4.26 TJ Spartak Příbram – Házená 

Počátky házené v Příbrami se datují k roku 1948 a příbramská házená se tak řadí 

k nejstarším klubům házené v České republice. Ihned zpočátku se klub věnoval jak 

mládežnickým kategoriím, tak trénování dospělých. Svědčí o tom mnoho úspěchů 

v házenkářských soutěžích. Například: 2. místo na mistrovství republiky dorostenců v roce 

1953, titul přebornic Československa v kategorii dorostenek z roku 1955, či účast týmu 

mužů v II. lize (TJ Spartak Příbram - Házená [online]. [cit. 2017-03-06]. Dostupné  

z: http://www.spartak.pb.cz/index.php?id=hist). 

 V současné době trénují v klubu 3 mládežnické kategorie, které se klub snaží 

doplňovat. Jedná se o družstvo mini žáků (přípravka), mladší žáků a starších žáků. Trénuje 

se v tělocvičně Speciální školy v ulici Pod Šachtami, starší a mladší žáci trénují 3x týdně, 

minižáci pouze 2x. Celkový počet členů klubu je 40 členů (Zdroj: osobní konzultace 

s trenérem, 10. 6. 2017). 

3.4.27 TK Baník Příbram 

 Tenisový klub Baník Příbram působí ve městě již od roku 1954. Nejprve jeho 

základna byla při tenisových kurtech na Fialce, v roce 2003 se však klub přesunul na 

tenisové kurty v areálu 1. FK Příbram (TK Baník Příbram [online]. [cit. 2017-03-26]. 

Dostupné z: http://www.tenis-pribram.cz/aktuality/). 

Pro děti od 5 do 18 let je určena tenisová škola Baník Příbram, kam se pravidelně 

pořádají nábory. Klub každoročně pořádá tenisové kempy či příměstské tenisové tábory. 

V roce 2016 v klubu působilo družstvo dospělých, babytenisu, minitenisu, mladších 

a starších žáků a dorostu (ČTS [online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: http://cztenis.cz/). 

3.4.28 TK ROJA Příbram 

TK ROJA Příbram je nový tenisový klub, který navazuje na tradici Tenisclubu 

Příbram, který měl 100 členů. Klub byl založen v roce 2015, kdy se konal první nábor. 

Z počátku se pracovalo pouze se 14 členy, postupně se ale však klub rozrůstal. Nyní 

v klubu působí kolem 70 registrovaných členů. 

Zázemí klubu představuje prostor celých 29 000 m
2
, ve kterém nalezneme  

8 tenisových hřišť s antukovým povrchem a halu se 3 hřišti s povrchem Grand  

slam – koberec a s travnatým hřištěm pro kondiční přípravu (TK ROJA Příbram [online]. 
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[cit. 2017-03-26]. Dostupné z: http://www.tkroja.cz/novinky/nabor-pro-deti-do-tenisove-

skoly). 

3.4.29 Tri klub Příbram 

 Tri klub Příbram představuje jeden z nejstarších sportovních klubů v České 

republice věnujících se triatlonu. Klub ve městě i mimo něj organizuje mnoho sportovních 

akcí (Triatlon Příbram, Běh města Příbrami, Klasik duatlon, Příbramský půlmaraton atd.). 

V katerogii dospělých se klub zaměřuje na závody Ironman, v kategorii mládežnické se 

trenéři starají o výkonnostní rozvoj dětí v triatlonu (Kahan. Příbram, 2017, XXVI(4),  

str. 9). 

3.4.30 Triatlon team Příbram 

 Triatlon team Příbram vznikl teprve v roce 2015. Kub se věnuje jak přípravě 

triatlonistů, tak kondiční přípravě sportovců z různých sportovních odvětví. V zimě 

dokonce spolupracuje s týmem Sidecaristů. Celkově má tým v současné době 40 členů, 

a to od 7 let. Výše členských příspěvků je 1000Kč (Zdroj: osobní konzultace s trenérem, 

10. 6. 2017). 

3.4.31 TTC Příbram 

 TTC Příbram představuje klub, který se věnuje stolnímu tenisu. V Příbrami je od 

roku 1987, kdy na 8. ZŠ působil kroužek stolního tenisu, který se sloučil s oddílem  

TJ Žežice. Název klubu TTC Příbram existuje od roku 2005. V současné době se klub 

soustředí na práci s mládeží, která slaví úspěchy v krajských soutěžích, kde se umisťují 

nejčastěji do 20. míst. Celkový počet členů klubu v mládežnických kategoriích je 80 

(Kahan. Příbram, 2017, XXVI(4), str. 8). 

3.4.32 Volejbalový klub Příbram  

 Volejbalový klub Příbram představuje klub, který vznikl odtržením od 

volejbalového oddílu TJ Baník Příbram v 90. letech. Jedná se o klub, ve kterém jsou 

registrování pouze volejbalisté (chlapci, muži). V klubu momentálně působí tyto týmy: 

minivolejbal, mladší žáci, starší žáci A, starší žáci B, kadeti, junioři a A-tým mužů. 

Celkově se jedná asi o 110 členů. Členské příspěvky jsou průměrně 2500 Kč / rok.  
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 Všechny týmy VK Příbram jsou velice úspěšné, umísťují se na předních příčkách 

soutěží i na republikových pohárech (Zdroj: osobní konzultace s vedením klubu, 10. 6. 

2017). 

3.5 Sportovní vyžití neregistrovaných 

Volnočasová sportovní aktivita nemusí nutně představovat registraci ve sportovním 

klubu. Ve městě je mnoho možností sportování bez registrace. Jedná se především 

o komerční sportovní centra, dům dětí a mládeže, volné sportování v pronajatých 

prostorách či volně přístupných místech a sportovní kroužky při školách. Možnosti 

sportovních kroužků ve školách jsou popsány u jednotlivých příbramských škol. 

3.5.1 Dům dětí a mládeže Příbram 

 Dům dětí a mládeže představuje školské zařízení pro zájmovou činnost 

i vzdělávaní. Snaží se děti motivovat a podporovat v jejich zájmech a tak i ke smysluplné 

výplni volného času. Nabízí kroužky pro všechny věkové kategorie, dále pořádá pobytové 

akce, letní tábory, příměstské tábory, soutěže a přehlídky. Ve školním roce 2016/2017 

nabízí Dům dětí a mládeže Příbram tyto sportovně zaměřené kroužky (DDM Příbram 

[online]. [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: http://www.ddmpribram.cz/o_nas.html). 

 

Název kroužku Věk účastníků Cena 

Aerobic od 5 let 1110 Kč 

Army kroužek od 7 let 1210 Kč 

Florbal 10 – 14 let 1120 Kč 

Hip hopík 4 – 7 let 840 Kč 

Irské tance od 12 let 1050 Kč 

Sebeobrana 7 – 12 let 1230 Kč 

Sportovní tanec od 6 let 1600 Kč 

Taneční improvizace pohybu 4 – 7 let 830 Kč 

Cvičení s Evou od 11 let 200 Kč/10 lekcí 

Moderní tanec od 6 let volná účast 

Tabulka 8 - Sportovní kroužky DDM Příbram 

 



45 

 

3.5.2 Komerční sportovní centra 

 Následující seznam uvádí sportovní komerční centra, které nabízejí své služby ve 

městě Příbram. 

 Aerobic & Power Studio Bára 

 Aqaupark Příbram 

 Befit Příbram 

 Fitness Fialka 

 Fitness Ježek 

 Lifegym 

 Minigolf 

 Oxygen Příbram 

 RS Fitness 

 Sport studio Takis 
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3.5.3 Prostory k volnému sportování 

 Ve městě se nachází mnoho prostor, které mohou být volně využívány ke 

sportování. Část z nich je bohužel v dezolátním stavu, nikdo je neudržuje a bývají tak 

většinou opuštěné. Důvodem jsou i majetkové spory o prostory.  

 Volný přístup nabízí hřiště při ZŠ 28. října, které se momentálně nachází 

v rekonstrukci. Od jara do podzimu je otevřené víceúčelové hřiště pod Svatou Horou, které 

je dopoledne vyhrazené pro tělesnou výchovu škol, od 14 hodin je hřiště zdarma otevřené 

veřejnosti. Sportovcům hřiště nabízí dva tenisové kurty, fotbalové hřiště, hřiště na volejbal, 

házenou, basketbal, in-line dráhu, doskočiště pro skok daleký a dráhy na běh. Další volně 

přístupné hřiště je hřiště ZŠ Bratří Čapků, které je volně přístupné všem avšak pouze 

o letních prázdninách. Jedná se o hřiště s umělým povrchem a brankami na házenou. 

 Dalším místem, které nabízí možnosti ke sportování je areál Nového rybníka. Areál 

je využívám k rekreaci a ke koupání, kolem rybníka vede stezka pro běh (cca 1 km 

dlouhá), pod hrází se nachází pískové hřiště na míčové hry. Dále je v areálu minigolf 

(cena: 50 Kč na osobu) a rovněž k areálu patří i nedaleko umístěné letní kino a především 

skatepark s volným přístupem, který se momentálně nachází v rekonstrukci. Dříve byl 

u areálu Nový rybník i horolezecký trenažer, ten však musel být kvůli stavu 

neodpovídajícímu bezpečnostním předpisům demontován. V areálu jsou pořádány různé 

sportovní soutěže a slouží také všem školám k tělesné výchově. Nachází se zde také část 

orientačního běhu, který vede v lesích a po loukách až k Nové Hospodě. Orientační běh je 

možné vyzkoušet celoročně, je připraveno celkem 27 pevných kontrol označených 

červenobílým štítkem a mapky jsou k dispozici v informačním centru Příbram nebo na 

pokladně minigolfu v areálu Nový rybník. 

 Okolo dalšího rybníka v Příbrami, Hořejší Obory, je inline dráha, která by se měla 

v budoucnu protahovat nejméně až právě k areálu Nového rybníka. 

 V oblasti, která v posledních letech prošla mnohými úpravami v rámci akce 

„Revitalizace okolí Gymnázia Příbram“, je nově vybudovaný prostor se cvičeními stroji 

a rovněž workoutový park, který se těší velké oblibě. Konstrukce workoutového parku 

obsahuje žebřiny, hrazdy v různých výškách, trojitá bradla, rovné lavice, otočné lavice 

a další nářadí (Workoutový park Příbram [online]. [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: 

http://workoutclub.cz/portfolio/pribram/). 

 V blízkosti ZŠ Příbram VIII se nachází dvě travnatá hřiště. Jedno z nich dříve 

sloužilo americkým fotbalistům, kteří dnes již hrají na hřištích s umělým povrchem 1. FK 
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Příbram. Hřiště je nyní neupravované zarostlé vysokou trávou, po amerických fotbalistech 

zde zůstali pouze branky. Druhé ze jmenovaných hřišť je menších rozměrů, ale často se 

potýká také s problémem zarůstání. Hřiště využívá základní škola, jsou na něm umístěny 

fotbalové branky, doskočiště pro skok daleký, basketbalové koše. Kolem hřiště vede 

škvárový okruh. 

 Obrovské množství možností ke sportování v současné době nabízí CHKO Brdy. 

Od roku 2016 byl zrušen vojenský prostor a většina míst v Brdech je volně  

přístupná – samozřejmě po cestách. Nepřístupné jsou pouze místa s nedokončenou 

pyrotechnickou asanací. Brdy nabízí nádherná místa k turistice, běhání, cykloturistice 

a v zimě i k běžkování. Postupně dochází k dalšímu označování turistických cest 

a možnosti se pořád rozrůstají.  

 V minulosti ve městě fungoval i Skiareál Padák, který je však již více než 4 roky 

uzavřený a nejspíš už jeho provoz kvůli neekonomičnosti nebude obnoven. 

3.5.4 Prostory k pronájmu pro sport 

 Ve městě Příbram se také nachází mnoho míst a sportovišť, které je možno si 

pronajmout ke sportování. Asi nejvíce využívanými jsou tělocvičny základních a středních 

škol, které je možné si pronajímat v odpoledních a večerních hodinách. Většinou se však 

dává přednost dlouhodobému pronájmu a je tedy obtížné si tělocvičnu zamluvit výjimečně, 

jelikož jsou často plné. Cena za pronájmy tělocvičen se pohybuje okolo 250 Kč / hod. 

 Dalším místem, které je možno pronajmout, je víceúčelová sportovní hala 

u Aquaparku Příbram. Hala je určena především na volejbal, házenou, nohejbal, futsal či 

florbal. Pronájem haly činí 600 Kč / hodina bez tribun, či 1000 Kč / hodina i s tribunami. 

Halu mají v dopoledních hodinách pronajaté školy s nedostačujícími tělocvičnami, 

v odpoledních hodinách zde často trénuje Eurositex Příbram (volejbal) či florbalisté.  

 Pronajmout lze i ledové plochy v zimních halách, avšak mimo tréninky HC Příbram 

či bruslařského klubu. Cena pronájmu se pohybuje okolo 2000 Kč za hodinu, pro školy je 

cena snížená na 450 Kč / hodina. 

 Dále lze pronajímat tenisové kurty a to jak při TK Baník Příbram tak při TK Roja 

Příbram. Opět samozřejmě mimo hodiny, které jsou vymezené k tréninkům. Rovněž je 

možné za 250 Kč / hod pronajmout hřiště na beach volejbal v areálu venkovního bazénu, 

avšak pouze v případě, že je bazén otevřen. K pronájmu jsou určeny i dráhy ve vnitřním 
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bazénu, jedna dráha vyjde na 6000 Kč / hod. maximálně pro 10 osob, při pronájmu celého 

bazénu se platí 4000 Kč / hodina. 

 Pro příznivce golfu je v Příbrami zřízeno odpaliště (Diving Range). Žeton na míčky 

stojí 50 Kč a vydá 40 – 50 míčků. V nedaleké prodejně TOMIS lze zapůjčit i hole. 
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4 Hypotézy 

H1:  Více než 30 % žáků staršího školního věku v Příbrami pravidelně nesportuje. 

H2:  Alespoň třetina z nesportujících žáků staršího školního věku v Příbrami se místo 

 sportu věnuje hudebním nebo výtvarným činnostem. 

H3:  Nejčastěji zastoupenými sportovními odvětvími jsou v Příbrami fotbal, volejbal 

 a hokej. 

H4:  Z aktivně sportujících žáků staršího školního věku v Příbrami je více než 50 % 

 registrováno v některém sportovním oddíle v Příbrami. 

H5:  Žáci staršího školního věku v Příbrami svůj klub volí podle vybavení a zázemí 

 klubu (více než třetina) a podle názoru rodičů (více než čtvrtina). 

H6:  Při hodnocení jednotlivých sportovních klubů v Příbrami hodnotí trenéři alespoň

 polovinu faktorů kritičtěji (horší známkou) než členové klubu (žáci staršího 

 školního věku). 
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5 Metody a postup řešení 

Postupovalo se podle fází klasického pedagogického výzkumu. Nejprve byl 

stanoven problém, dále formulovány hypotézy, pak se přešlo k samotnému testování 

hypotéz a poté byly vyvozeny závěry. Při stanovení problému jsem začínala se 

shromažďováním co největšího množství informací o sportovním vyžití v Příbrami. 

Informace jsem čerpala z literatury, internetových stránek samotných klubů, městských 

periodik či z rozhovorů s členy, trenéry a vedením klubů. Literatura byla půjčována 

z příbramské knihovny, studována ve studovně či přímo v archivu a některé kroniky mi 

zapůjčili přímo z konkrétních klubů (např. Plavecký klub Příbram). 

Při přípravě výzkumu bylo nutné vymezit důležité pojmy – sport, starší školní věk. 

Dále byly tvořeny hypotézy, které jsou podstatným krokem před samotným vytvářením 

dotazníku. Podle výzkumů K. R. Poppera by měly být hypotézy tvořeny spíše tak, aby se 

daly během šetření vyvrátit. Při potvrzení hypotézy se podle Poppera dá hypotéza přijmout, 

ne však pokládat za jednou pro vždy dokázanou. 

Při vytváření hypotéz bylo postupováno podle „zlatých pravidel hypotézy“ 

(Gavora, 2000). Hypotézy jsou tvořeny oznamovací větou, vyjadřují vztah mezi 

proměnnými a dají se empiricky ověřit. 

Metodou použitou při získávání informací k testování hypotéz byl dotazník, což je 

kvantitativní výzkumná metoda, která se vyznačuje písemným kladením otázek 

i písemným odpovídáním. 

5.1 Charakteristika zkoumaného souboru 

Respondenty dotazníku byli žáci staršího školního věku v Příbrami. Jednalo se 

o žáky z 6., 7., 8. a 9. třídy základních škol. Dotazník byl distribuován na pět základních 

škol – a to na ZŠ Jiráskovy Sady, ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Pod Svatou Horou, ZŠ 28. října 

a ZŠ Příbram VIII.  
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88; 51% 86; 49% 

Pohlaví respondentů 

Dívka

Chlapec

Zkoumaný soubor tvoří 174 žáků, z toho je 88 dívek a 86 kluků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Příprava dotazníku 

Dotazník byl konstruován podle informací v odborné literatuře (Chráska, 2007). 

Celkově se dotazník skládá z 13 položek (= otázek). V úvodu dotazníku jsem se 

představila a seznámila s důvodem vyplňování dotazníku. Následovala stručná informace 

o tom, jak při vyplňování dotazníku postupovat. 

Bylo využito více forem požadovaných odpovědí. V dotazníku se objevují otázky 

uzavřené (strukturované), které jsou jak dichotomické, tak i polytomické, a otázky 

otevřené. U uzavřených otázek byla často uváděna možnost samostatného doplnění 

odpovědi („jiná odpověď“), která měla eliminovat to, že u otázky nebude uvedena 

odpověď, kterou by respondent volil. Tyto polouzavřené otázky se v dotazníku vyskytují 

několikrát a to buď z již uváděného důvodu, či z důvodu dalšího konkretizování odpovědi. 

Dále se v dotazníku vyskytují uzavřené otázky škálové, kdy respondenti vybírají na již 

připravené škále. Škálovací položka byla volena záměrně možnostmi 1 - 5, které 

představovaly známky ve škole. 

Podle obsahu, který položka zjišťuje, můžeme v dotazníku nalézt položky zjišťující 

fakta a položky zjištující mínění, postoje a motivy. Jelikož se dotazník netýká 

choulostivého tématu a je anonymní, nebyly v dotazníku použity nepřímé (projektivní) 

Obrázek 1 Graf č. 1 - Pohlaví respondentů v dotazníku 
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otázky, které využívají toho, že při dotazování se neptáme přímo na názory respondenta, 

nýbrž celé skupiny, ke které je respondent řazen. 

Při tvoření dotazníku byly dodrženy nejdůležitější požadavky na jeho konstrukci. 

Položky v dotazníku jsou pokládány jasně, stručně a srozumitelně, nejsou zavádějící ani 

navádějící. Bylo respektováno, že dotazník je určen žáků na druhém stupni základních škol 

a podle toho byly také voleny formulace otázek a odpovědí. Položky jsou formulovány 

jednoznačně, nevybízejí k pochopení více způsoby. V úvodu dotazníku byla zařazena 

motivace, kde byl respondentům objasněn smysl dotazníku. Během vyplňování dotazníku 

postupovali žáci podle jasných pokynů, které byly uvedeny v úvodu a poté u otázek, které 

třídily soubor dotázaných. Položky byly řazeny logicky, postupovalo se od obecnějších ke 

konkrétnějším. 

Před provedením dotazníkového šetření byl proveden pilotní test dotazníku 

(předvýzkum), kde byla ověřována kvalita samotného dotazníku. Předvýzkum byl 

proveden na 36 respondentech, žácích 6. třídy základní školy. Po testu byl dotazník ještě 

dodatečně korigován, upravily se formulace několika otázek a dvě položky byly úplně 

vypuštěny. 

5.3 Provedení dotazníkového šetření 

Samotné provedení dotazníkového šetření lze provádět více způsoby – rozesílán přes 

poštu, osobní distribucí či prostřednictvím dalších osob nebo přes internet (Chráska, 2007). 

 Byl zvolen způsob, kdy byl dotazník předán konkrétním učitelům z daných škol 

v papírové formě. Učitelé byli seznámeni s důvodem dotazování a bylo jim objasněno, 

jakým způsobem mají žáci při dotazování postupovat  
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86; 
49% 88; 

51% 

1) Jsem: 

Muž

Žena

Graf č. 2 - Otázka č. 1 – Jsem: 

6 Výzkumná část 

6.1 Výsledky dotazníkového šetření 

Jednotlivé výsledky otázek v dotazníkovém šetření jsou interpretovány pomocí 

následujících grafů. Je použito více druhů grafického vyobrazení – graf sloupcový, 

výsečový. U každého grafu je vyobrazena rovněž legenda a pod grafem je daný výsledek 

podrobněji rozebrán. Název grafu odpovídá formulaci otázky v dotazníku. Celkové 

množství platných dotazníků činí 174 kusů. 

Celkové množství žáků na 2. stupni základních škol v Příbrami bylo k datu výzkumu 

1400, pokryto bylo tedy 12, 43 % z výzkumného souboru. 

6.1.1 Otázka č. 1 – Jsem: 

 

 Z grafu č. 2 vyplývá, že zkoumaný soubor tvořilo 174 respondentů; tedy žáků 

staršího školního věku. Dotazovaní byli z 51 % dívky (88 dívek) a ze 49 % chlapci 

 (86 chlapců).  
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124; 
71% 

50; 
29% 

3) Pravidelně sportuji: 

ANO

NE

6.1.2 Otázka č. 2 – Chodím do: 

 

 

 Ze 174 oslovených respondentů staršího školního věku chodí 43 %, tedy 75 žáků, 

do 7. třídy. Dalších 26 %, tedy 45 žáků navštěvuje 8. třídu. Do deváté třídy chodí 20 %, 

tedy 34 oslovených a 11 %, tedy 20 žáků, jsou žáky 7. třídy. 

6.1.3 Otázka č. 3 – Pravidelně sportuji: 

 

    

 

20; 
11% 

75; 43% 45; 26% 

34; 20% 

2) Chodím do: 

6. třídy

7. třídy

8. třídy

9. třídy

Graf č. 3 - Otázka č. 2 – Chodím do: 

Graf č. 4 - Otázka č. 3 – Pravidelně sportuji: 
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54; 61% 

34; 39% 

Dívky 

Pravidelně
sportuji

Nesportuji
pravidelně

70; 81% 

16; 19% 

Chlapci 

Pravidelně
sportuji

Nesportuji
pravidelně

 Pravidelnému sportování se věnuje 124 dotázaných, což činí 71 %. Sport 

pravidelně neprovozuje 50 dotázaných, tedy 29 %. Z tohoto zjištění vyplývá, že se 

hypotéza „Více než 30 % žáků staršího školního věku v Příbrami pravidelně nesportuje“ se 

nepotvrdila. Výsledky šetření jsem rozdělila ještě do dvou skupin a to na chlapce a dívky, 

aby výsledky ukázaly, zda-li pravidelně sportují více chlapci nebo dívky. Výsledky jsou 

zobrazeny v následujících dvou grafech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf č. 5 - Pravidelně sportující/nesportující chlapci 

Graf č. 6 - Pravidelně sportující/nesportující dívky 
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4) Pravidelně nesportuji, protože: 

 Z předchozích dvou grafů je patné, že pravidelnému sportování se věnují více 

chlapci. Z 86 dotázaných chlapců, 70 chlapců, což odpovídá 81 %, odpovědělo, že se 

sportu věnuje pravidelně. Zbylých 16 chlapců, tedy 19 % nesportuje pravidelně. Dívky na 

tom jsou o poznání hůře. Pravidelnou sportovní aktivitu ve svém životě provozuje 54 

dotázaných dívek z 88, tedy 61 %. Celých 39 %, což odpovídá 34 dotázaným dívkám, 

nesportuje pravidelně. Rozdíl mezi dívkami a hochy je 20 %. 

6.1.4 Otázka č. 4 – Pravidelně nesportuji, protože: 

 

 Otázka číslo 4 byla určena pouze těm, kteří u otázky předchozí volili možnost 

„Pravidelně nesportuji“. Z 50 žáků staršího školního věku, kteří pravidelně nesportují, se 

nejvíce z nich vyjádřilo, že tomu tak je, protože mají jiné než sportovní zájmy. 20 žáků 

odpovědělo, že sport neprovozují, jelikož mají mnoho povinností. Pouze 4 žáci z 50 

vyjádřili svůj negativní postoj sportu a volili tak možnost „Sport mě nebaví“. Jako „Jiný 

důvod“, který volili 3 žáci, jako důvody byly uvedeny – 2x zdravotní omezení, které se se 

sportem neslučuje a 1x lenost. Pouze 1 žák se ztotožnil s možností „Je to drahé“. Z grafu 

tedy jasně vyplývá, že žáci staršího školního věku, kteří nesportují, nejčastěji dávají 

přednost jiným činnostem, které budou rozebrány dále, či na sport nemají z důvodu mnoha 

povinností čas. 

Graf č. 7 - Otázka č. 4 – Pravidelně nesportuji, protože: 
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 Následující tabulka (č. 8) se věnuje jedné možnosti otázky číslo 4 – možnosti 

„Mám jiné než sportovní zájmy“, kde respondenti upřesňovali svou odpověď a uváděly 

právě ony „jiné zájmy“. 

 

Druh zájmu Četnost Konkrétní zájem + četnost 

Hudební 8 Hudba (4) 

  Zpěv (3) 

  Flétna (1) 

Výtvarný 7 Kreslení (3) 

  Keramika (2) 

  Vyrábění (1) 

  Líčení (1) 

Procházky 1 Venčení psa (1) 

Dramatický kroužek 1  

Počítač 1  

     Tabulka 9 - Jiné než sportovní zájmy 

 Nejčastějšími zájmy dětí, které volily možnost, že sportu se nevěnují, jelikož mají 

jiné než sportovní zájmy – jsou zájmy typu hudebního a výtvarného. U hudebních zájmů se 

jedná o zpěv, hraní na hudební nástroje či obecný zájem o hudbu. Výtvarné zájmy 

představuje kreslení, keramika, různé vyrábění či líčení. Méně četnými zájmy jsou 

procházky se psem, dramatický kroužek či počítač.  

6.1.5 Otázka č. 5 – Co děláš nejčastěji ve svém volném čase? 

 Otázka číslo 5 byla opět určena pouze respondentům, kteří u otázky číslo 3 volili 

možnost, že pravidelně nesportují. Otázkou se snažím zjistit, jakými aktivitami mají 

nesportující žáci staršího školního věku vyplněný svůj volný čas. V následující tabulce 

jsou uvedeny možnosti, které se objevily alespoň u dvou žáků. 
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Aktivita Četnost 

Chodím ven (s kamarády) 19 

Počítač (hraní, programování, 

opravování) 
6 

Hudba (poslech, zpěv) 4 

Čtení 3 

Učení 2 

Pomoc v domácnosti a na zahradě 2 

Kreslení 2 

     Tabulka 10 - Otázka č. 5 – Co děláš nejčastěji ve svém volném čase? 

 Z tabulky 9 vyplývá, že většina žáků, kteří nesportují pravidelně, tráví svůj volný 

čas venku – nejčastěji s kamarády. Vyjádřilo se tak 19 žáků z celkových 50 pravidelně 

nesportujících, což odpovídá 38 % dotázaných. Další častou odpovědí se stal počítač. 

Odpovědělo tak 6 žáků, někteří z nich svou odpověď ještě specifikovali tím, co přesně na 

počítači či s počítačem dělají. Počítač je tedy výplní volného času 12 % nesportujících 

žáků. Mezi další aktivity, které byly uváděny, patří poslech hudby a zpěv, čtení, učení, 

pomoc v domácnosti a na zahradě či kreslení. Mezi odpověďmi, které nejsou zahrnuté 

v tabulce a jejichž četnost byla pouze 1 respondent, se objevily tyto možnosti: odpočinek, 

tanec, jízda na kole, péče o koně, hraní doma, televize, rybaření a psaní povídek. Čtyři 

respondenti na otázku neodpověděli vůbec. 

6.1.6 Otázka č. 6 – Chtěl by ses věnovat nějakému sportu, který 

v Příbrami není? 

 Tato otázka byla rovněž určena pouze těm, kteří u otázky číslo 3 vybrali možnost, 

že nesportují pravidelně. Z odpovědí jsem se snažila zjistit, zda žákům, kteří nesportují, 

nechybí v Příbrami nějaký konkrétní sport, kterému by se rádi věnovali. Žáci vybírali 

z možností „Ne“ a „Ano“ a při zvolení odpovědi „Ano“ byla položena rozšiřující 

podotázka, která se ptala druh sportu, který jim v Příbrami chybí. 
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6) Chtěl by ses věnovat nějakému sportu, 
který v Příbrami není? 

ANO

NE

 

 Z grafu č. 9 vyplývá, že 80 % respondentů, kteří pravidelně nesportují, v Příbrami 

žádný druh sportu nechybí. Tudíž nesportují z vlastního rozhodnutí a ne z nedostatku 

možností ke sportovnímu vyžití. Odpověď „Ano“ zvolilo 10 respondentů z 50 dotázaných, 

což odpovídá 10 %. Na rozšiřující podotázku „Jakému sportu, který v Příbrami není, by ses 

rád věnoval?“ žáci vypsali tyto sporty: paintball (3x), jachting (1x), veslování (1x), tenis 

(1x), jezdectví (1x). V odpovědích se objevil i basketbal a tanec, který do výčtu nezahrnuji, 

jelikož basketbalový i taneční klub v Příbrami je. Jeden respondent odpověděl, že neví. 

6.1.7 Otázka č. 7 – Sportují nebo dříve sportovali tví rodiče? 

 Otázka č. 7 zjišťuje, zda generace rodičů žáků staršího školního věku v Příbrami se 

sportu věnovala více či méně než jejich potomkové. K otázce jsou přidány dva rozšiřující 

grafy, které zkoumají závislost sportování rodičů a jejich dětí. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8 - Otázka č. 6 – Chtěl by ses věnovat nějakému sportu, který v Příbrami není? 
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 Pokud porovnáme graf, který zachycuje procenta sportujících rodičů, tedy starší 

generace, s procenty sportujících žáků staršího školního věku (tedy s grafem č. 4), lze dojít 

k závěru, že procento pravidelně (dnes či dříve) sportujících rodičů je větší než procento 

sportujících žáků. A to o 7 %. Rodičů, kteří dříve sportovali či dodnes sportují, je celých 

78 %, nesportujících rodičů je 22 %. Tato skutečnost může být způsobena celkovou 

proměnou společnosti, změnou způsobu života a větším množstvím možností využívání 

volného času. 

 V následujících dvou grafech jsem zjišťovala, zda má na pravidelné sportování dětí 

vliv životní styl rodičů, tedy to, či rodiče pravidelně sportují či sportovali dříve. Dalo by se 

říct, zda rodina ovlivňuje postoj žáků staršího školního věku ke sportu. 

31; 62% 

19; 38% 

Rodiče nesportujících žáků staršího 
školního věku 

Rodiče
sportují

Rodiče
nesportují

Graf č. 9 - Otázka č. 7 – Sportují nebo dříve sportovali tví rodiče? 

Graf č. 10 - Vliv sportování rodičů na sportování dětí – nesportující žáci 
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 V grafu č. 10 a 11 je zachycen fakt, jaký vliv má sportování rodičů na sportování 

jejich dětí na 2. stupni základní školy. V případě pravidelně sportujících žáků, odpovídá 

procento jejich rodičů, kteří rovněž sportují a nejspíše je tedy ke sportu vedou, či v nich 

žáci vidí jakýsi vzor, 78 %. U nesportujících žáků můžeme z grafu vypozorovat menší 

množství (62 %) sportujících rodičů a tedy i větší množství rodičů, kteří se sportu nevěnují. 

Dá se tedy usuzovat, že postoj rodičů ke sportu má vliv na postoj dětí ke sportu a tedy i na 

jejich aktivní sportování. 

  

105; 
78% 

29; 
22% 

Rodiče pravidelně sportujících  žáků staršího 
školního věku 

Rodiče
spotují

Rodiče
nesportují

Graf č. 11 - Vliv sportování rodičů na sportování dětí – sportující žáci 
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6.1.8 Otázka č. 8 – Jaký sport provozuješ? 

 Následující tabulka zachycuje druhy sportů, kterým se příbramští žáci staršího 

školního věku věnují nejčastěji. Jedná se o jak sporty provozované v rámci sportovních 

klubů, tak o sporty provozované ve volnočasových a komerčních centrech či na amatérské 

úrovni.  

 

Sport / pohybová aktivita Četnost odpovědí 

Fotbal 36 

Volejbal 17 

Běh 7 

Basketbal 7 

Aerobic (sportovní, step) 7 

Atletika 6 

Tenis 5 

Kick box 5 

Tanec 5 

Posilování, workout 4 

Cyklistika 3 

Cheerleading 3 

Plavání 3 

Florbal 2 

Hokej 2 

Karate 2 

      Tabulka 11 - Otázka č. 8 – Jaký sport provozuješ? 

  Z tabulky 11 vyplývá, že nejvíce zastoupeným sportem je u příbramských starších 

žáků fotbal, odpovědělo tak 36 respondentů. V Příbrami nalezneme 2 fotbalové kluby 

a v okolních vesnicích je mnoho dalších.  

Dále je nejvíce zastoupený volejbal, který provozuje 17 dotázaných. Registrované 

volejbalisty nalezneme ve VK Příbram (chlapci) a TJ Baník Příbram (dívky), 

neregistrovaní hráči mají možnost hrát například Amatérskou volejbalovou ligu, která se 

každoročně pořádá v nedalekém Rožmitále pod Třemšínem či se přihlásit do školních 

kroužků. 
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Třetím nejčastěji voleným sportem je pro starší žáky v Příbrami běh. Jedná se jako 

žáky, kteří provozují běh rekreační, tak o žáky, kteří se běhu věnují v atletickém klubu. 

Tuto odpověď napsalo 7 žáků. Běhu je možné se věnovat například v klubu SK Sporting 

Příbram. 

Dalším sportem, označeným 7 respondenty, se stal basketbal. Basketbalisty v Příbrami 

sdružuje BK Příbram (chlapci) a ŠSK při 3. ZŠ Příbram (dívky), rovněž je basketbal často 

nabízen jako kroužek přímo ve školách. 

Oblíbeným sportovním odvětvím je rovněž aerobic, v dotazníku se tato odpověď 

objevila 7x. Byly jmenovány jeho různé formy – především step aerobic a sportovní 

aerobic. Na profesionální úrovni se tento sport dělá v Oxygenu Příbram či v Sokole. 

Aerobic na úrovni rekreační je nabízen jako kroužek v mnoha školách či v DDM Příbram. 

Respondenti také 6x jmenovali atletiku. Velice populární je v poslední době  

SK Sporting Příbram, který ani nemusí pořádat nábory, jelikož zájem o atletiku pro děti je 

velký.  

Dále byl 5x označen tenis. Ve městě naleznete kurty ke komerčnímu využití, TK 

Baník Příbram, nově působící klub TK Roja či v TK Bohutín, který se nalézá 6 km od 

Příbrami. 

Stejná četnost odpovědí jako tenis se vyskytla i u kickboxu, který zajišťuje klub 

Pankration Gym a The Champions. 

Poté byl 5x jmenován tanec. Jedenkrát byl jmenován street dance a jedenkrát tanec 

scénický. Z dalších odpovědí nelze jednoznačně určit, o jaký druh tance se jedná, proto 

nelze určit ani klub. 

Čtyřikrát bylo jmenováno posilování či workout. Žáci mohou nově využívat venkovní 

workoutové hřiště ve třídě Osvobození či posilovny v komerčních centrech. 

Cyklistika byla jmenována 3x. Má v Příbrami rovněž svůj klub s dlouholetou  

tradicí- CK Windoor´s Přbram. Rekreační cyklisté mohou nově od roku 2016 využívat 

cyklostezky v CHKO Brdy. 

Cheerleading v současné době v Příbrami zajištuje klub Bobcats Cheerleaders, ve 

kterém momentálně působí pouze skupina Seniors (od 13 let). 

Plavání je sport, který byl v dotazníku označen také celkem 3x. Registrované plavce 

sdružuje v Příbrami PK Příbram, neregistrovaní plavci rovněž mohou využívat aquapark. 

V roce 2018 je naplánovaná rozsáhlá rekonstrukce aquaparku, kdy bude nejméně celý rok 

uzavřen. Registrovaní plavci, tak budou nuceni trénovat v jiném bazéně – v úvahu připadá 

bazén v Berouně či v Hořovicích. 
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klubu v Příbrami? 
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Příbrami

Dva respondenti se věnují florbalu. Registrovaní hráči jsou v klubu FBC Žraloci 

Příbram, neregistrované nalezneme ve školních kroužcích či v DDM. 

Zajímavým faktem je, že pouze 2 žáci staršího věku označili jako sport, který 

provozují, hokej. Od trenérů v HC Příbram se mi podařilo zjistit, že u těchto ročníků byl 

silně zanedbán nábor a proto se teď často týmy potýkají s nedostatkem členů. 

Dva hlasy dostalo i karate, které žáci provozují v TJ Baník Příbram. 

Zbylé sporty, které nejsou ani uváděny v tabulce dostaly pouze po jednom hlasu. 

Jedná se o tyto: americký fotbal, box, házená, ping pong, potápění, a softball. 

Takovéto rozložení vychází z tradic sportů ve městě, ale rovněž z momentální 

oblíbenosti sportů a prostorových možností a vybavení k danému sportovnímu odvětví. 

6.1.9 Otázka č. 9 – Jsi registrovaný v nějakém sportovním klubu 

v Příbrami? 

  

 

 Graf č. 12 zachycuje, jaké množství dotazovaných sportujících žáků staršího 

školního věku v Příbrami je registrováno ve sportovních klubech přímo ve městě, 

registrováno mimo město či neregistrováno vůbec. Je patrné, že přibližně dvě třetiny 

dotázaných jsou v nějakém příbramském sportovním klubu registrováni – odpovědělo tak 

Graf č. 12 - Otázka č. 9 – Jsi registrovaný v nějakém sportovním klubu v Příbrami? 
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80 respondentů ze 124, což odpovídá 64 %. Konkrétní kluby a počty odpovědí jsou 

zachyceny v tabulce 11.  

Neregistrovaných sportujících žáků je 32, tedy 26 %. Nejmenší část respondentů, 

10 %, tedy 12 respondentů, je sice v nějakém sportovním klubu registrováno, ale jejich 

klub se nachází mimo město. Uvedené kluby jsou tyto: TK Březnice, TK Bohutín,  

TJ Mongeo Podlesí, Motocross Višňová, SK Lhota u Příbramě, Sokol Pičín, AC Sparta 

Praha a TJ Spartak Rožmitál. 

 Kluby mimo Příbram respondenti vybírají především kvůli poloze svého bydliště, 

nepřítomnosti daného sportu v Příbrami či vysoké konkurenci mezi hráči (týká se 

především fotbalových klubů). 

 Pokud respondenti odpovídali, že jsou registrování ve sportovním klubu v Příbrami, 

byla položena doplňující otázka: „V jakém?“. Odpovědi jsou v následující tabulce. 

 

Název klubu Četnost odpovědí 

1. FK Příbram 19 

TJ Baník Příbram 15 

SK Spartak Příbram 10 

ŠSK při 3. ZŠ Příbram 7 

SK Sporting 5 

Pankration Gym 4 

PK Příbram 3 

Sokol Příbram 3 

Bobcats Cheerleaders 3 

HC Příbram 2 

VK Příbram 2 

Oxygen Příbram 2 

      Tabulka 12 -  V jakém sportovním klubu v Příbrami jsi registrovaný? 

Nejvíce zastoupeným klubem u žáků staršího školního věku je klub 1. FK Příbram, 

v tomto klubu je registrováno 19 respondentů z celkových 80, kteří na tuto otázku 

odpovídali – což odpovídá 24 %. Vysoké procento u 1. FK Příbram může být dáno také 

tím, že klub svým členům často nedovoluje přestupy, ale pouze hostování.  

Dalším klubem, který získal druhý nejvyšší počet hlasů je klub  

volejbalový – TJ Baník Příbram, z 80 dotázaných je v něm registrováno 15 žákyň – 19 %.  
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Třetím v pořadí četnosti odpovědí je další fotbalový klub – SK Spartak Příbram. 

Tyto tři kluby mají ve městě dlouholetou tradici. 

  Dále je to klub basketbalový, ŠSK při 3. ZŠ Příbram, atletický klub  

SK Sporting – tyto dva kluby jsou poměrně nové, ale svou základnu už mají trvale 

vybudovanou. Poměrně mladým klubem je rovněž i Pankration Gym, avšak i kickbox si 

nachází mezi žáky staršího školního věku své příznivce, regisraci v tomto klubu uvádí  

5 dotázaných. Sokol Příbram označili 3 respondenti – jedná se o oddíl step aerobicu. 

Zajímavým faktem je, že z celkových 20 členek klubu Bobcats Cheerleaders, se 

v dotazníku vyskytly hned 3.  

 Po dvou hlasech získal HC Příbram, kde je tento nízký počet, nejspíše způsobem 

zanedbáním náboru. Dále VK Příbram a Oxygen Příbram. 

 Kluby, které nejsou zahrnuty v tabulce, jelikož se v dotazníku objevily pouze 

jedinkrát, jsou: Bobcats Příbram, TK ROJA Příbram, SK Spartak Příbram – házená,  

The Champions, BK Příbram, TJ Amasoma Příbram a TTC Příbram. 

6.1.10 Otázka č. 10 – Kolik let již sportuješ? 

 Otázka číslo 10 se týkala pouze pravidelně sportujících žáků. Otázka zjišťuje, kdy 

žáci s pravidelným sportováním začínají. 

 

 

Graf č. 13 - Otázka č. 10 – Kolik let již sportuješ? 
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11) Proč sis vybral právě tento klub? 

 Z grafu je patrné, že největší počet respondentů dopovídalo, že sportuje 8 let  

(19 dotázaných) a 7 let (16 dotázaných). Dá se tedy říct, že velké procento žáků pravidelně 

sportujících se sportu věnuje už od malička. Sport tedy představuje nenahraditelnou 

součást jejich života a charakterizuje i jejich životní styl. Hodnoty také vycházejí 

z aktuálního věku dětí, odpověď „11 let“ volili pouze 2 respondenti z devátých tříd. Pouze 

jeden respondent se sportu začal věnovat nejdéle před rokem a celkem 17 dotázaných z 95, 

tedy 18 %, začalo aktivně sportovat před 2 – 3 roky. 

6.1.11 Otázka č. 11 – Proč sis vybral právě tento klub? 

 

 

 Otázka číslo 11 šetří důvody, z jakých žáci staršího školního věku volí své kluby. 

Z výsledků grafů lze vyčíst, že nejčastěji respondenti volí své kluby podle kvality vybavení 

a zázemí. Odpovědělo tak 41 dotázaných z 95, což se rovná 43 %. Je tomu samozřejmě 

pouze u sportovního odvětví, které má ve městě více klubů. Sporty, které ve městě 

zajišťuje pouze jeden klub, nedávají tak možnost výběru podle kvality zázemí, ale žáci 

musí vybírat pouze podle druhu sportu. Svůj klub tak pouze podle výběru svého sportu 

(tzn. možnost „Jiný klub tohoto sportu ve městě není“) volí 21 dotázaných, tedy 22 %. 

V pořadí podle počtu zvolení další odpovědí bylo „Vybrali mi ho rodiče“. Takto se 

vyjádřilo 19 dotázaných, což odpovídá 20 %. Často tento fakt nejspíše vyplývá z nízkého 

věku dětí, které se sportem začínají a s výběrem jim tedy pomáhají rodiče. Nejméně byla 

Graf č. 14 - Otázka č. 11 – Proč sis vybral právě tento klub? 
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volena odpověď „Je neblíže mému domovu“. Tato možnost byla zvolena pouze 14x 

a výsledek tedy odpovídá 14 %. 

6.1.12 Otázka č. 12 – Jak hodnotíš klub, ve kterém působíš? (oznámkuj 

jako ve škole) 

 V otázce číslo 12 je zachycen postoj členů jednotlivých sportovních klubů 

k následujícím bodům: kolektiv, trenéři, dostupnost, trénink, prostředí, vybavení, časová 

náročnost a cena. Otázka je v tabulkách rozdělena do dvou částí. První část zachycuje 

obecný postoj žáků k jednotlivým bodům. Druhá část je rozdělena do jednotlivých tabulek 

podle klubů, tabulky tedy zahrnují hodnoty, které volili přímo členové konkrétních klubů. 

Záměrně bylo zvoleno hodnocení známkami, jelikož bude žákům staršího školního věku 

blízké. 

 

Faktor/Známka 
1 

% / hodnota 

2 

% / hodnota 

3 

% / hodnota 

4 

% / 

hodnota 

5 

% / 

hodnota 

⌀ 

Kolektiv 77% / 73 13% / 12 4% / 4 3% / 3 3% / 3 1, 43 

Trenéři 73% / 69 17% / 16 5% / 5 2% / 2 3% / 3 1, 46 

Dostupnost 67% / 64 23% / 22 6% / 6 1% / 1 2% / 2 1, 47 

Tréninky 63% / 60 23% / 22 9% / 9 2% / 2 2% / 2 1, 56 

Prostředí 56% / 53 34% / 32 6% / 6 2% / 2 2% / 2 1, 61 

Vybavení 47% / 45 35% / 33  14% / 13 2% /2 2% / 2 1, 77 

Čas. 

náročnost 
44% / 42 35% / 33 15% / 14 5% /5 1% / 1 1, 84 

Cena 43% / 41 34% / 32 18% / 16 2% / 2 3% / 3 1, 88 

     Tabulka 13 - Otázka č. 12 – Jak hodnotíš klub, ve kterém působíš? 

Z tabulky vyplývá, že nejlépe hodnotí žáci kolektiv v klubech. Dále jsou hodnoceni 

trenéři, dostupnost klubu a tréninky. Žáci chodí na tréninky rádi, mají rádi trenéry. 

O trochu hůře, průměrnou známkou 1,61 bylo hodnoceno prostředí klubů, kterým je 

myšleno například hřiště, tělocvična. Vybavení klubů hodnotí respondenti průměrnou 

známkou 1,77 – je tedy patrné, že nejsou úplně spokojení, vybavení by mohlo být dle 

jejich názoru lepší. Časová náročnost jakéhokoli sportu na vyšší úrovni je vždy znatelná, 

vnímají ji i žáci staršího školního věku. Nejhorší hodnocení dostala cena. Je zajímavé, že 
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již v tomto věku si děti uvědomují cenu, kterou rodiče za jejich sportování platí a považují 

ji za vysokou. 

6.1.12.1 Hodnocení jednotlivých klubů 

Do následujících tabulek hodnocení jednotlivých faktorů v konkrétních klubech 

byly zařazeny kluby, které v dotazníku obdržely alespoň 3 hlasy. Bylo tak rozhodnuto 

z důvodu menšího zkreslení výsledků. V každém hodnocení se objevuje tabulka hodnocení 

faktorů klubu od žáků staršího školního věku, která udává počet konkrétních známek 

u jednotlivých faktorů a průměrnou známku, a také tabulka hodnocení od trenéra. Obě 

tabulky jsou poté rozebrány a porovnány. 

1) Hodnocení 1. FK Příbram 

Faktor / 

Hodnocení 
1 2 3 4 5 

Průměrná 

známka 

Nejčastější 

známka 

Prostředí 7 11 1 0 0 1,68 2 

Vybavení 5 9 5 0 0 2 2 

Trenéři 18 1 0 0 0 1,05 1 

Tréninky 17 2 0 0 0 1,10 1 

Cena 6 11 2 0 0 1,79 2 

Kolektiv 14 4 1 0 0 1,32 1 

Časová náročnost 7 6 5 1 0 2 1 

Dostupnost 13 4 2 0 0 1,42 1 

     Tabulka 14 - Hodnocení 1. FK Příbram - žáci 

Faktor / Hodnocení Známka 

Prostředí 1 

Vybavení 1 

Trenéři 2 

Tréninky 2 

Cena 3 

Kolektiv 1 

Časová náročnost 5 

Dostupnost 1 

                 Tabulka 15 - Hodnocení 1. FK Příbram – trenér 
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 Při hodnocení jednotlivých faktorů v klubu 1. FK Příbram nejpřívětivěji 

(průměrnou známkou 1,05) hodnotili členové trenéry a tréninky (známka 1,10). Z tohoto 

faktu lze tedy usuzovat, že tréninky jsou vedeny kvalitním způsobem. Tréninky i trenéry 

hodnotí trenér známkou 2. Žáci i trenér hodnotí velice pozitivně kolektiv. 

 Kritičtěji než trenér hodnotili členové následující faktory: prostředí, vybavení, 

kolektiv a dostupnost. Trenér ohodnotil negativněji tyto faktory: trenéři, tréninky, cena, 

časová náročnost. To znamená, že trenér pohlíží na 50 % faktorů více negativně. Nejhůře 

ohodnotil trenér časovou náročnost. Po konzultaci s více trenéry lze konstatovat, že 

množství investovaného času, který věnují tréninkům, přípravám, zápasům a turnajům je 

opravdu obrovské a s finanční odměnou neporovnatelné. 

 

2) Hodnocení TJ Baník Příbram - volejbal 

Faktor / 

Hodnocení 
1 2 3 4 5 

Průměrná 

známka 

Nejčastější 

známka 

Prostředí 8 5 2 0 0 1,60 1 

Vybavení 6 8 3 0 0 2,06 2 

Trenéři 13 2 0 0 0 1,13 1 

Tréninky 8 6 1 0 0 1,53 1 

Cena 9 4 2 0 0 1,53 1 

Kolektiv 12 2 1 0 0 1,26 1 

Časová 

náročnost 
9 5 1 0 0 1,46 

1 

Dostupnost 10 5 0 0 0 1,33 1 

    Tabulka 16 - Hodnocení TJ Baník Příbram – žáci 
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Faktor / Hodnocení Známka 

Prostředí 3 

Vybavení 2 

Trenéři 2 

Tréninky 2 

Cena 2 

Kolektiv 2 

Časová náročnost 2 

Dostupnost 2 

           Tabulka 17 - Hodnocení TJ Baník Příbram – trenér 

 Nejkladněji ze všech faktorů hodnotí žáci staršího školního věku působící ve 

volejbalovém klubu trenéry (1,13) a kolektiv (1,26). Nejhorší známku od členů dostalo 

vybavení (2,06). Na známce se shodují i s trenérem, který s vybavení rovněž ohodnotil 

známkou 2. 

 Pozitivněji než trenér hodnotí členové následující faktory: prostředí, trenéři, 

tréninky, cena, kolektiv, časová náročnost i dostupnost. Trenér tedy hodnotí všechny 

zmíněné faktory více negativně, z čehož nejhůře oznámkoval prostředí (známkou 3). Horší 

známku od trenéra tedy dostalo 89% faktorů. 

 

3) Hodnocení SK Spartak Příbram 

Faktor / Hodnocení 1 2 3 4 5 
Průměrná 

známka 

Nejčastější 

známka 

Prostředí 9 1 0 0 0 1,10 1 

Vybavení 6 4 0 0 0 1,40 1 

Trenéři 5 2 3 0 0 1,80 1 

Tréninky 3 6 1 0 0 1,80 2 

Cena 2 7 1 0 0 1,90 2 

Kolektiv 8 2 0 0 0 1,20 1 

Časová náročnost 7 2 1 0 0 1,40 1 

Dostupnost 8 2 0 0 0 1,20 1 

       Tabulka 18 - Hodnocení SK Spartak Příbram - žáci 
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Faktor / Hodnocení Známka 

Prostředí 1 

Vybavení 2 

Trenéři 1 

Tréninky 1 

Cena 1 

Kolektiv 1 

Časová náročnost 3 

Dostupnost 1 

          Tabulka 19 - Hodnocení SK Spartak Příbram – trenér 

 U klubu SK Spartak Příbram nejlepší hodnocení od členů obdržely následující 

faktory: prostředí (1,10), kolektiv a dostupnost (shodně 1,20). Pokud se podíváme na 

hodnocení těchto 3 faktorů od trenéra, zjistíme, že je trenér hodnotí také nejpozitivněji 

(známkou 1). Dále hodnotí trenér pozitivně (známkou 1) ještě následující: trenéři, tréninky 

a cena. Trenér hodnotí negativněji než žáci pouze 2 faktory (vybavení a časovou 

náročnost), tedy 25 %.  

 Nejhorší hodnocení od členů získala cena. Je vidět, že i žáci staršího školního věku 

si dokáží představit, jakou finanční zátěž pro rodinu představuje sport dětí. Avšak pokud 

bychom tuto cenu měli porovnat s příspěvky ve fotbalovém klubu 1. FK Příbram, je pořád 

výrazně nižší. 

4) Hodnocení ŠSK při 3. ZŠ Příbram 

Faktor / Hodnocení 1 2 3 4 5 
Průměrná 

známka 

Nejčastější 

známka 

Prostředí 5 1 0 0 1 1,71 1 

Vybavení 5 1 0 0 1 1,71 1 

Trenéři 4 2 0 0 1 1,86 1 

Tréninky 4 2 0 0 1 1,86 1 

Cena 5 1 0 0 1 1,71 1 

Kolektiv 6 0 0 0 1 1,57 1 

Časová náročnost 2 3 1 1 0 2,14 2 

Dostupnost 6 0 1 0 0 1,29 1 

    Tabulka 20 - Hodnocení  ŠSK při 3. ZŠ Příbram - žáci 
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Faktor / Hodnocení Známka 

Prostředí 2 

Vybavení 2 

Trenéři 1 

Tréninky 1 

Cena 2 

Kolektiv 1 

Časová náročnost 3 

Dostupnost 1 

           Tabulka 21 – Hodnocení ŠSK při 3. ZŠ Příbram – trenér 

 Při hodnocení ŠSK při 3. ZŠ Příbram nejlépe členové klubu hodnotí dostupnost 

klubu (1,29) a kolektiv (1,57). Nejhorší známku od členů dostala časová náročnost -  a to 

jak od žáků, tak od trenéra. 

 Trenér hodnotí kritičtěji následující faktory: prostředí, vybavení, cenu a časovou 

náročnost – hodnotí horší známkou tedy 50 % faktorů. 

 

5) Hodnocení SK Sporting Příbram 

Faktor / Hodnocení 1 2 3 4 5 
Průměrná 

známka 

Nejčastější 

známka 

Prostředí 3 2 0 0 0 1,40 1 

Vybavení 4 1 0 0 0 1,20 1 

Trenéři 4 1 0 0 0 1,20 1 

Tréninky 3 1 1 0 0 1,60 1 

Cena 3 2 0 0 0 1,40 1 

Kolektiv 4 1 0 0 0 1,20 1 

Časová náročnost 3 2 0 0 0 1,40 1 

Dostupnost 3 2 0 0 0 1,40 1 

       Tabulka 22 - Hodnocení SK Sporting Příbram – žáci 
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Faktor / Hodnocení Známka 

Prostředí 3 

Vybavení 3 

Trenéři 1 

Tréninky 1 

Cena 1 

Kolektiv 1 

Časová náročnost 3 

Dostupnost 1 

           Tabulka 23 - Hodnocení SK Sporting Příbram – trenér 

 Hodnocení klubu SK Sporting je ze strany členů velice pozitivní, žádná průměrná 

známka nepřekonala průměr 2,00. Nejhůře členové hodnotí tréninky, což může být dáno 

jejich vysokou fyzickou náročností. Nejpozitivněji bylo žáky staršího školního věku 

hodnoceno vybavení, trenéři a kolektiv (1,20). 

 Horší hodnocení v porovnání se členy klubu od trenéra obdrželo prostředí, 

vybavení a časová náročnost (3). Trenér hodnotí negativněji tedy 37,5 % faktorů. 

Zajímavým faktem je, že trenér se s žáky vůbec neshoduje na hodnocení vybavení, dle 

trenéra je vybavení na průměrné úrovni, žáci ho naopak považují za vynikající. Může to 

být dáno především znalostí trenéra o možnostech vybavení.  

 

6) Hodnocení Pankration Gym 

Faktor / Hodnocení 1 2 3 4 5 
Průměrná 

známka 

Nejčastější 

známka 

Prostředí 2 2 0 0 0 1,50 1 a 2 

Vybavení 3 1 0 0 0 1,25 1 

Trenéři 3 0 1 0 0 1,50 1 

Tréninky 4 0 0 0 0 1,00 1 

Cena 3 1 0 0 0 1,25 1 

Kolektiv 3 1 0 0 0 1,25 1 

Časová náročnost 3 1 0 0 0 1,25 1 

Dostupnost 2 2 0 0 0 1,50 1 a 2 

        Tabulka 24 - Hodnocení Pankration Gym- žáci 
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Faktor / Hodnocení Známka 

Prostředí 3 

Vybavení 3 

Trenéři 1 

Tréninky 1 

Cena 1 

Kolektiv 1 

Časová náročnost 2 

Dostupnost 1 

           Tabulka 25 - Hodnocení Pankration Gym- trenér 

 Při hodnocení klubu Pancration Gym hodnotí nejlépe členové tréninky (průměrná 

známka 1) a dále vybavení, cenu, kolektiv a časovou náročnost. Nejhorší hodnocení od 

žáků dostalo prostředí a dostupnost. Klub trénuje v budově po bývalém Telecomu, tudíž 

v místech, které původně nebyly určeny pro sportování. 

 S hodnocením prostředí se shoduje i trenérka, která nejhorší známku udělila právě 

prostředí a vybavení. Kritičtěji trenérka hodnotí i časovou náročnost. Celkově tedy 37,5 % 

faktorů. 

 

7) Hodnocení Bobcats Cheerleaders 

Faktor / Hodnocení 1 2 3 4 5 
Průměrná 

známka 

Nejčastější 

známka 

Prostředí 1 1 1 0 0 2,00 1,2,3 

Vybavení 1 1 1 0 0 2,00 1,2,3 

Trenéři 2 1 0 0 0 1,33 1 

Tréninky 2 1 0 0 0 1,33 1 

Cena 0 1 2 0 0 2,67 3 

Kolektiv 2 1 0 0 0 1,33 1 

Časová náročnost 2 0 1 0 0 1,67 1 

Dostupnost 1 2 0 0 0 1,67 2 

       Tabulka 26 - Hodnocení Bobcats Cheerleaders – žáci 
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Faktor / Hodnocení Známka 

Prostředí 3 

Vybavení 4 

Trenéři 1 

Tréninky 1 

Cena 1 

Kolektiv 1 

Časová náročnost 3 

Dostupnost 1 

           Tabulka 27 - Hodnocení Bobcats Cheerleaders – trenér 

 Členové klubu Bobcats Cheerleaders nejpozitivněji hodnotí tyto faktory: tréninky, 

trenéři a kolektiv (1,33). Ve svém hodnocení se shodují i s trenérkou, která rovněž těmto 

faktorům udělila nejlepší známku. O poznání hůře hodnotí členové cenu  

(2,67), vybavení (2,00) a prostředí (2,00). Zajímavé je, že s hodnocením ceny se členové 

neshodují s trenérem, trenér považuje cenu za vynikající (známka 1). 

 Negativněji než žáci hodnotí trenér pouze 3 faktory, tedy 37,5 % - jedná se 

o vybavení klubu, časovou náročnost a prostředí. Vybavení klubu od trenéra dostalo 

nejhorší známku, čtyřku. 

 

8) Hodnocení Sokol – Step aerobic 

Faktor / Hodnocení 1 2 3 4 5 
Průměrná 

známka 

Nejčastější 

známka 

Prostředí 2 1 0 0 0 1,33 1 

Vybavení 2 1 0 0 0 1,33 1 

Trenéři 2 1 0 0 0 1,33 1 

Tréninky 2 1 0 0 0 1,33 1 

Cena 3 0 0 0 0 1,00 1 

Kolektiv 2 0 0 1 0 2,00 1 

Časová náročnost 1 2 0 0 0 1,67 2 

Dostupnost 2 1 0 0 0 1,33 1 

        Tabulka 28 - Hodnocení Sokol (Step aerobic) – žáci 
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Faktor / Hodnocení Známka 

Prostředí 5 

Vybavení 4 

Trenéři 4 

Tréninky 3 

Cena 3 

Kolektiv 3 

Časová náročnost 4 

Dostupnost 4 

           Tabulka 29 - Hodnocení Sokol (Step aerobic) – trenér 

 V hodnocení oddílu Step aerobicu při Sokole Příbram se značně liší žáci a trenér. A 

to ve většině faktorů. Nejlepší známkou hodnotili členové týmu cenu, kterou trenér 

hodnotil známkou průměrnou. Další velice pozitivní hodnocení od členů obdrželo 

prostředí, vybavení, tréninky, trenéři a dostupnost. Všechny tyto faktory hodnotí trenér 

o poznání hůře. Nejhorší známku, nedostatečnou, od trenéra dostalo prostředí, tělocvična 

tedy trenérovi přijde nevhodná a vybavení nekvalitní. 

 Trenér hodnotil všechny faktory negativněji, tedy 100% faktorů. 

 

9) Hodnocení PK Příbram 

Faktor / Hodnocení 1 2 3 4 5 
Průměrná 

známka 

Nejčastější 

známka 

Prostředí 1 2 0 0 0 1,67 2 

Vybavení 2 1 0 0 0 1,33 1 

Trenéři 1 2 0 0 0 1,67 2 

Tréninky 1 2 0 0 0 1,67 2 

Cena 1 1 1 0 0 2,00 1,2,3 

Kolektiv 2 1 0 0 0 1,33 1 

Časová náročnost 2 0 1 0 0 1,67 1 

Dostupnost 3 0 0 0 0 1,00 1 

        Tabulka 30 - Hodnocení PK Příbram – žáci 
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Faktor / Hodnocení Známka 

Prostředí 2 

Vybavení 1 

Trenéři 2 

Tréninky 2 

Cena 1 

Kolektiv 2 

Časová náročnost 3 

Dostupnost 2 

           Tabulka 31- Hodnocení PK Příbram – trenér 

 Plavecký klub Příbram byl žáky hodnocen následovně. Nejpozitivněji žáci hodnotí 

dostupnost (1,00), kolektiv (1,33) a vybavení klubu (1,33). Nejhorší průměrnou známku 

obdržela cena, kterou naopak trenér hodnotí velice příznivě. 

 Kritičtější než členové byl trenér ke klubu v těchto bodech: časová náročnost, 

prostředí, dostupnost, trenéři a tréninky. Tedy u 62,5 % faktorů. Při hodnocení dostupnosti 

a časové náročnosti lze v následujícím roce počítat s výrazným zhoršením známky, jelikož 

je plánovaná rozsáhlá rekonstrukce aquaparku a klub tak bude nucen trénovat v bazénech 

mimo město. 

6.1.13 Otázka č. 13 – Co považuješ za největší klady tvého klubu? 

 Poslední otázka dotazníku zjišťuje, co žáci na svém klubu považují za nejvíce 

pozitivní, co vyzdvihují. Jelikož otázka byla otevřená, byly podobné odpovědi sloučeny do 

jedné zobecňující. Odpovědi s nižší četností než 4 v tabulce nejsou zaznamenány. 

 

Pozitivum Četnost 

Kolektiv 28 

Trenéři 17 

Tréninky (časté, zábavné, kvalitní) 12 

Soutěžení (závody, turnaje, zápasy) 10 

Zázemí a vybavení 8 

Společné zlepšování 4 

     Tabulka 32 - Otázka č. 13 - Co považuješ za největší klady tvého klubu? 
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 Z tabulky 28 je patrné, že největším pozitivem pro žáky staršího školního věku je 

kolektiv. Odpovědělo tak 28 respondentů ze 124, celkově tedy 23 %. Pro žáky je tedy 

kolektiv jedním z nejdůležitějších faktorů v klubu. Dále dotázaní žáci kladně hodnotí 

trenéry, odpovědělo tak 17 žáků. Následují tréninky, které napsalo 12 žáků. V dotazníku se 

často objevovala přídavná jména specifikující tréninky. Respondenti uváděli kvalitní 

tréninky, zábavné tréninky dokonce i časté tréninky. 

 Pro žáky staršího školního věku je také velice pozitivním faktem na klubech, že jim 

umožňují soutěžení. Tuto odpověď uvedlo 10 dotázaných. Pro členy je motivující, že své 

schopnosti a dovednosti mohou měřit právě při různých soutěžích, závodech, zápasech, 

turnajích atd. 

 Kladně také respondenti hodnotili zázemí a vybavení klubů (8 dotázaných) 

a společné zlepšování, které je úzce spjato s kolektivními sporty (4 dotázaní).  
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7 Diskuze 

 V diplomové práci se zabývám tématem sportovního vyžití žáků staršího školního 

věku v Příbrami. Zaměřila jsem se jak na žáky pravidelně sportující, tak na žáky, kteří 

nesportují. U nesportujících žáků zjišťuji důvody k nesportování a výplň jejich volného 

času. U žáků sportujících se soustředím na fakt, zda sportují neregistrovaně, či registrovaně 

ve sportovních klubech. Překvapilo mne, že o mnoho sportovních klubech v Příbrami, 

které zde mají dlouholetou tradici, bylo velice obtížné sehnat informace. Musela jsem často 

navštěvovat přímo sportovní tréninky a podrobnější informace získávat od trenérů či 

vedoucích klubu. Pokud bych tedy práci tvořila znovu, vynechala bych nepodstatné 

navštěvování místního archivu, studovny a Sportovních zařízení města, kde jsem skoro 

žádné podstatné informace nesehnala, ale vypravila bych se rovnou do jednotlivých klubů 

a formou konzultací získala informace jednodušeji.  

 Většinu z výsledků dotazníku nelze porovnat s žádným podobným šetřením ve 

městě Příbram, jelikož žádná taková práce dosud neexistuje. Můžeme srovnat pouze 

procentuální zastoupení žáků registrovaných ve sportovních klubech v Příbrami. 

Walenková ve své diplomové práci („Výskyt vadného držení těla u žáků základních škol“, 

2011) porovnává procento žáků navštěvující sportovní oddíly v Příbrami, a to ve škole 

matematické a sportovní. Výsledky jsou takové, že v matematické škole je registrováno ve 

sportovním klubu 44,8 % žáků a ve sportovní 81,6 % žáků. Pokud tyto hodnoty 

zprůměrujeme, vyjde nám výsledek 63,2 % registrovaných ve sportovním klubu 

v Příbrami. Výsledky práce Walenkové se tedy shodují s výsledky mé diplomové práce, 

kde procento žáků registrovaných ve sportovním klubu vyšlo 64 %. 

 Práce přináší ucelený soupis možností sportování ve městě, který dosud nikde 

vytvořen nebyl. Hodnocení uvedených možností ke sportování v Příbrami není 

porovnatelné s žádným dřívějším výzkumem, a proto by se mohlo stát tématem dalšího 

šetření, které by mohlo mít přínos pro další rozvoj sportovního vyžití ve městě. 

 Dle získaných informací, jak v teoretické, tak ve výzkumné části bych hodnotila 

město Příbram následovně. Příbram je město, které disponuje velkým množství 

sportovních klubů mnoha sportovních odvětví. Žáci staršího školního věku, ale i ostatní, 

zde mají pestrou nabídku sportů, které mohou provozovat v rámci desítek sportovních 

klubů, tedy registrovaně, či neregistrovaně v rámci sportovních kroužků na školách, 

v DDM, nebo v komerčních centrech. Ve městě se nachází mnoho prostorů k volnému 

sportování, avšak zde se občas setkáváme s problémem údržby či vlastnictví hřišť. Mnoho 
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hřišť se nachází z různých příčin (např. nedořešené vztahy s majiteli pozemků) 

v neodpovídajícím stavu. Nabídka komerčních center či pronájmu míst ke sportování je 

dostatečná. 

 Sportovní kluby v Příbrami podporuje i město. Každý rok dochází k rozdělování 

grantů pro vrcholový a výkonnostní sport a na činnost sportovních organizací. Mnoho 

sportovních klubů je na dotacích závislých. V roce 2017 město výrazně snížilo dotace pro 

některé kluby a je tedy možné, že se budou potýkat s finančními problémy. Na druhou 

stranu se město Příbram snaží podporovat sport a lákat především děti ke sportu mnoha 

sportovními akcemi, které v posledních letech začíná pravidelně organizovat. Letos se 

například poprvé uskutečnil „Den sportu“ s ukázkami jednotlivých sportovních klubů, 

které v Příbrami působí. Děti si mohly v rámci soutěží daný sport vyzkoušet a na akci bylo 

i mnoho úspěšných republikových sportovců. Další akcí pořádanou letos poprvé byl 

příbramský Down Town, který se týkal sjezdu na horských kolech. Po 2. se také letos 

uskuteční Příbramský půlmaraton. 

 Všechny tyto akce hodnotím velice pozitivně, především z hlediska možné 

motivace dětí ke sportování. Doufám, že si mnohé sportovní akce si v Příbrami vybudují 

svou tradici a budou přibývat další a další. Pohybová aktivita či sport je přeci jedním 

z důležitých aspektů ovlivňující zdraví a proto bychom ho měli podporovat a motivovat 

děti k jeho provozování. 

7.1.1 Vyhodnocení hypotéz 

H1: Více než 30 % žáků staršího školního věku v Příbrami pravidelně nesportuje. 

Hypotéza se nepotvrdila, procentuální zastoupení nesportujících žáků staršího školního 

věku v Příbrami je 29 %. 

 

H2: Alespoň třetina z nesportujících žáků staršího školního věku v Příbrami se místo 

sportu věnuje hudebním nebo výtvarným činnostem. 

Hypotéza se nepotvrdila. Z 50 nesportujících žáků, kteří sport neprovozují z důvodu, že 

mají jiné než sportovní zájmy, pouze 15 odpovědělo, že se zabývají výtvarnými či 

hudebními činnostmi. Tedy pouze 30 %. 
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H3: Nejčastěji zastoupenými sportovními odvětvími jsou v Příbrami fotbal, volejbal 

a hokej. 

Hypotéza se potvrdila pouze z části. Nejčastěji zastoupenými sportovními odvětvími 

u žáků staršího školního věku v Příbrami jsou fotbal a volejbal. Avšak hokej byl mnohem 

méně zastoupen. 

 

H4: Z aktivně sportujících žáků staršího školního věku v Příbrami je více než 50 % 

registrováno v některém sportovním oddíle v Příbrami. 

Hypotéza se potvrdila. V příbramských sportovních klubech je registrováno 64 % 

dotázaných. 

 

H5: Žáci staršího školního věku v Příbrami svůj klub volí podle vybavení a zázemí 

klubu (více než třetina) a podle názoru rodičů (více než čtvrtina). 

Hypotéza se potvrdila pouze z části. Z výzkumu vyplývá, že více než třetina (přesně 43 %) 

respondentů volí svůj klub podle vybavení a zázemí. Avšak pouze 20 % dotázaných klub 

volí podle názoru rodičů. 

 

H6: Při hodnocení jednotlivých sportovních klubů v Příbrami hodnotí trenéři alespoň 

polovinu faktorů kritičtěji (horší známkou) než členové klubu (žáci staršího školního 

věku). 

Hypotéza se potvrdila u následujících klubů: 1. FK Příbram, TJ Baník Příbram (volejbal), 

ŠSK při 3. ZŠ Příbram, Pancration Gym, Plavecký klub Příbram, Sokol Příbram – step 

aerobic. 

Hypotéza se nepotvrdila u těchto klubů: SK Spartak Příbram, SK Sporting Příbram, 

Bobcats Cheerleaders. 

7.1.2 Odpovědi na výzkumné otázky 

VO1: Kolik procent žáků staršího školního věku v Příbrami pravidelně sportuje? 

Pravidelně sportuje 71 % procent žáků staršího školního věku v Příbrami. 

 

VO2: Sportují více chlapci nebo dívky staršího školního věku v Příbrami? 

Více se sportu věnují chlapci než dívky. Procentuální vyjádření je následující: sportující 

chlapci: 81 %, dívky: 61 %. 
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VO3: Z jakého důvodu žáci staršího školního věku v Příbrami nesportují a jak tedy 

tráví svůj volný čas? 

Nejčastějším důvodem jsou jiné než sportovní zájmy. Svůj volný čas tráví především 

uměleckými činnostmi (výtvarné, hudební). 

 

VO4: Jaké sporty jsou u žáků staršího školního věku v Příbrami nejvíce zastoupeny? 

Nejvíce je zastoupen fotbal a volejbal. 

 

VO5: Kolik procent z aktivně sportujících žáků staršího školního věku v Příbrami je 

registrováno v klubech? 

V klubech je registrováno celkem 74 % aktivně sportujících. Z toho 64 % přímo 

v Příbrami, 10 % navštěvuje klub mimo město. 

 

VO6: Co žáci staršího školního věku na svých klubech považují za pozitivní, proč si 

zvolili právě svůj klub? 

Nejpozitivněji hodnotí na svých klubech členové kolektiv, trenéry a dostupnost. 

 

VO7: Hodnotí jednotlivé faktory ve svém klubu pozitivněji členové či trenéři? 

V hodnocení se trenéři a členové často rozcházejí. Obecně lze říci, že pozitivněji než 

trenéři svůj klub hodnotí členové: SK Spartak Příbram, SK Sporting Příbram, Bobcats 

Cheerleaders. Naopak negativněji členové: 1. FK Příbram, TJ Baník Příbram (volejbal), 

ŠSK při 3. ZŠ Příbram, Pancration Gym, Plavecký klub Příbram, Sokol Příbram – step 

aerobic.  
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8  Závěry 

 Hlavním cílem diplomové práce „Sportovní vyžití žáků staršího školního věku 

v Příbrami“ bylo zjistit, jaké sportovní vyžití nabízí žákům staršího školního věku město 

Příbram. V práci jsou tedy analyzovány jednotlivé možnosti sportovního vyžití ve městě 

Příbram – sportovní kluby, které momentálně v Příbrami působí a ostatní možnosti 

neregistrovaného sportování. Dále práce zjišťovala, jakým způsobem si sportující žáky své 

kluby volí a jak je hodnotí. U nesportujících se výzkum zaměřil na důvody nesportování 

a náplň jejich volného času.  

 Jednotlivé dílčí cíle budou vyhodnoceny a zanalyzovány v následujících 

odstavcích.  

 Prvním z dílčích cílů bylo zjistit, jaké procento žáků staršího školního věku 

v Příbrami pravidelně sportuje. Z výzkumu vyplývá, že aktivně sportuje 124 žáků staršího 

školního věku ze 174 oslovených. To odpovídá 71 %. Naopak 29 % žáků nesportuje. 

 Dalším cílem bylo určit, zda více sportují dívky nebo chlapci. Po rozdělení 

dotazníků podle pohlaví byly výsledky zřejmé. Z oslovených chlapců pravidelně sportuje 

81 %, z oslovených dívek pouze 61 % volilo tuto možnost. Dívky v následujících otázkách 

častěji než chlapci uváděly, že mají jiné než sportovní zájmy (hudební, výtvarné). Jsou 

tedy více umělecky zaměřené než respondenti mužského pohlaví. 

 Z dotazníku se rovněž podařilo najít odpověď na otázku, zda má sportování rodičů 

vliv na sportování jejich dětí. Bylo zjištěno, že aktivní sportování rodičů má vliv na 

sportování jejich dětí. U nesportujících žáků sportuje či dříve sportovalo 62 % rodičů. 

Kdežto u žáků pravidelně sportujících sportuje či sportovalo 78 % rodičů. 

 Výzkum se zaměřoval i na žáky nesportující a snažil se odhalit, z jakého důvodu 

nesportují a jakými aktivitami vyplňují svůj volný čas. Z výsledků vyplývá, že nejčastěji 

žáci staršího školního věku v Příbrami nesportují z důvodu, že mají jiné než sportovní 

zájmy. Jedná se především o zájmy uměleckého charakteru (výtvarné či hudební). Dále 

žáci odpovídali, že se sportu nevěnují z důvodu mnoha povinností a na sport jim tedy 

nezbývá čas. Pouze 3 žáci volili možnost, že sport je nebaví. Další 3 žáci jsou limitováni 

fyzicky a sport tedy provozovat nesmí. Jen 1 z dotázaných odpověděl, že nesportuje 

z finančních důvodů. Svůj volný čas tráví nesportující žáci nejčastěji venku s kamarády, 

různými aktivitami spojenými s počítačem či poslechem hudby a čtením. 

 Částečně překvapivé výsledky přinesl výzkum v oblasti zastoupení jednotlivých 

sportů v Příbrami. Bylo předpokládáno, že nejčastěji zastoupenými sportovními odvětvími 
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budou fotbal, volejbal a hokej. Nejčastěji voleným sportem je u žáků staršího školního 

věku v Příbrami opravdu fotbal. Možnost volilo 36 dotázaných ze 124 sportujících (tedy 29 

%), další nejčastější odpovědí byl podle očekávání volejbal. Volejbal provozuje  

15 dotázaných ze 124 sportujících (tedy 12 %). Překvapivým faktem bylo, že hokej se 

v odpovědích objevil pouze 2x. Po konzultaci s hokejovým trenérem bylo zjištěno, že 

u žáků staršího školního věku byl silně zanedbán nábor a proto se teď tým starších žáků 

potýká s nedostatkem členů. Početním zastoupením hokej přeskočily následující sporty: 

běh (7 respondentů), basketbal (7 respondentů), aerobic (7 respondentů),  

atletika (6 respondentů), tenis (5 respondentů), kick box (5 respondentů),  

tanec (5 respondentů), posilování (4 respondenti), cyklistika (3 respondenti),  

cheerleading (3 respondenti) a plavání (3 respondenti). 

 Dále se výzkum zaměřil na množství registrovaných členů v klubech. Respondenti 

byli rozděleni do tří kategorií. Nejpočetnější kategorie, tj. 64 % dotázaných, jsou 

respondenti, kteří jsou registrováni v nějakém sportovním klubu v Příbrami. Další skupinu 

tvořili respondenti provozující sport, avšak neregistrovaně – 26 %. Poslední kategorie byli 

ti, kteří jsou registrováni ve sportovním klubu, ale mimo Příbram, tuto kategorii tvoří 10 % 

dotázaných. Z výsledku tedy vyplývá, že většina sportujících žáků staršího školního věku 

v Příbrami sport provozuje v rámci nějakého sportovního klubu. 

 Další otázkou, na kterou byla hledána v rámci výzkumu odpověď, bylo, podle čeho 

si žáci své kluby volí. Z výsledků je patrné, že kluby žáci volí především z důvodu kvality 

vybavení a zázemí (43 %). Dále určuje volbu klubu i fakt, že jiný klub nabízející daný 

sport ve městě není. Tuto odpověď volí 22 % dotázaných. 20 % respondentů vybírá klub 

podle názoru svých rodičů a zbytek se zaměřuje na výhodnou polohu klubu k bydlišti. 

 Dotazník se ve své závěrečné části soustředil na hodnocení jednotlivých klubů. 

Známkou jako ve škole byly následující faktory: kolektiv, trenéři, dostupnost, tréninky, 

prostředí, vybavení, časová náročnost a cena. Obecně byl u všech klubů nejlepší známkou 

hodnocen kolektiv a trenéři. Nejhorší průměr vyšel u faktoru ceny a časové náročnosti. 

Obecně lze říci, že klub hodnotili pozitivněji samotní členové než trenér. 

 Přínos výzkumné, ale z části i teoretické části práce spočívá v tom, že práce 

obsahuje podrobné informace o klubech působících ve městě a rovněž jejich hodnocení 

z hlediska členů i trenéra. Žádný ucelený seznam klubů či celkových možností ke 

sportování dosud nebyl. Tento seznam může posloužit například rodičům, kteří se 

rozhodují o sportu pro své potomky. Rovněž jsou v práci zahrnuty další možnosti ke 

sportování ve městě. Myslím, že by bylo možné nabídnout městu tento ucelený přehled 
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sportovních volnočasových aktivit a prodiskutovat se zastupiteli města v oblasti sportu 

jejich další možnost využití – např. zveřejnění na internetových stránkách města apod. 
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DSO  Dobrovolný svazek obcí 
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FK  Fotbalový klub 
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