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Abstrakt 

Název práce: Pověst a popularita parkouru v České republice.  

Cíle: Bakalářská práce se věnuje průzkumu u vybraného vzorku lidí. Cílem této práce je 

zjistit, do jaké míry znají respondenti pohybovou aktivitu parkour, jakou mají zkušenost 

s touto aktivitou a jaký k ní zaujímají postoj. Dosažené výsledky mohou sloužit 

trenérům ke zlepšení postojů lidí k parkouru a seznámit je s touto aktivitou.  

Metody: Výzkum byl dělán pomocí dotazníkového šetření. Dotazník byl vytvořen 

v elektronické podobě. Také byl udělán jeden rozhovor s jedním z prvních parkouristů 

Tomášem. 

Výsledky: Výsledky ukazují, že parkour se stává známou pohybovou aktivitou. Lidé se 

o tento sport zajímají a jejich postoje k němu jsou spíše pozitivní.  

Klíčová slova: Parkour, pověst, povědomí, pohybová aktivita, dotazník, interview 

  



 

 

 

Abstract 

Title of the work: Reputation and popularity of parkour in the Czech Republic.  

Objectives: The bachelor thesis researches a chosen group of people. The main 

objective of this work is to find out if people know about the sports activity called 

parkour, what experience do they have with this activity and what is their stance on the 

issue. Achieved results might prove useful to coaches in improving people´s stances 

towards parkour and introducing them to this sports activity.  

Methods: The bachelor thesis has been done using questionnaire survey. It was 

published in an electronic form  through various social networks. In addition, an 

interview was made with one of the first traceurs, Tomáš.  

Results: The results show that parkour is becoming more and more popular. People are 

interested in this sports activity and their opinions about parkour are rather positive than 

negative.  

Key words: Parkour, reputation, attitude, sports activity, questionnaire survey, 

interview 
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1. Úvod 

Parkour je aktivita, která vznikla ve Francii. Za poměrně krátkou dobu, co 

existuje, už si získala velkou oblibu a popularitu převážně u dětí, dospívajících a u 

mladších generací po celém světě. Spíše než u žen, si tato aktivita získala spíše kluky a 

mladé muže. Jedná se o sportovní a pohybovou aktivitu, která je o rozvoji těla, 

překonávání překážek, výzvách a adrenalinu.  

Díky těmto vlastnostem je parkour často probíraným tématem ať už mezi lidmi 

samotnými, tak i mezi médii. Vznikají zde rozdílné názory a pohledy, zda se jedná o 

sport bezpečný, zdravý a prospěšný lidskému tělu i mysli nebo jestli je spíš nebezpečný. 

Vzhledem k faktu, že se tento sport provozuje převážně ve městech, tak jej mnozí 

považují i za vandalismus. Parkouristé skákající na zdech a plotech podle nich tyto 

objekty ničí a poškozují. 

Výpovědi parkouristů naznačují, že i oni se setkávají s odlišnými názory na 

tento sport. Za jeden den za nimi přijde člověk, který je obdivuje za jejich odvahu a 

naučené triky, které ovládají. O hodinu později jim jiná osoba vyhrožuje, že na mě 

zavolá policii za ničení veřejných objektů. Tento problém řeší parkourová komunita 

neustále. Jednou z vizí parkouristů je představit lidem parkour jako sport, který je 

zdravý a bezpečný a nemá nic společného s vandalismem.  

Na základě těchto výpovědí a získaných informací vzniká bakalářská práce 

s úkolem zjistit, jak to tedy je s povědomím a s pověstí parkouru v Čechách. Je tedy 

podle lidí parkour nebezpečná aktivita spojená s vandalismem hraničící s lidskou 

hloupostí dokázat něco, co nikdy jiný před tím? Nebo se jedná o bezpečný sport 

vycházející z radosti pohybu s přáteli, překonávání výzev a vzájemné podpoře a pobytu 

venku místo sezení u počítače? Právě těmito otázkami se zabývá výzkum v bakalářské 

práci s názvem pověst a popularita parkouru v České republice.  
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2. Cíle a úkoly práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit názory, postoje a popularitu 

parkouru u vybraného vzorku lidí. Smyslem práce je zjistit, kolik procent lidí zná tuto 

pohybovou aktivitu, do jaké hloubky, jestli respondenti byli někdy v kontaktu s touto 

aktivitou nebo alespoň s někým, kdo ji provozuje. Dalších cílem je zjistit, co si 

odpovídající myslí o této aktivitě, jaký na ni mají pohled a názor.  

Dílčím cílem této práce je seznámit lidi s historií parkouru, s tréninkovými 

metodami a technikami v parkouru a ukázat jim, že to nemusí být jen sport, ale že 

parkour může ovlivnit i jejich způsob myšlení a celý životní styl.  

2.1.  Úkoly práce 

 Vypracování dotazníku pro respondenty 

 Pilotáž dotazníku 

 Předání dotazníku respondentům 

 Objasnění základních pojmů a definování sportu 

 Prezentace charakteru a stručná historie sportu 

 Zpracování dat z výzkumu 

 Vyhodnocení dat  

 Předání zjištěných dat trenérům parkouru 

 

Bakalářská práce bude sloužit jako ukazatel pro trenéry parkouru a lidi 

zabývající se rozvojem parkouru v České republice. Na základě zjištěných dat mohou 

trenéři zjistit, jaký mají lidé pohled na tuto aktivitu, jak moc dobře ji znají a na co se 

případně soustředit při tvorbě marketingového plánu.  
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3. Teoretická část 

3.1 Parkour 

3.1.1. Definice a základní pojmy 

Parkour je netradiční pohybová aktivita, jak říká definice Hybnera (2017, s.7): 

„Parkour je sportovní disciplína, jež usiluje o optimální poměr rychlosti, bezpečnosti a 

energické úspornosti při pohybu člověka z jednoho místa na druhé v členitém 

prostředí.“ 

Existuje celá řada různých definic této aktivity. Parkour se dá jednoduše popsat 

jako pohybová aktivita, kde se člověk snaží dostat z jednoho místa na druhé co 

nejrychleji, nejefektivněji a s co nejmenším vynaložením úsilí. Toho dosáhne 

využíváním okolního prostředí, neboli překonává různé překážky nejlepším možným 

způsobem. Při parkouru se využívají klasické lidské pohyby jako je běh, skok, šplh, 

přeskok, balancování a jiné.  

Aby byl člověk schopen se pohybovat plynule, rychle a s úsporou energie, 

musí pravidelně a intenzivně trénovat. K trénování parkouru lze přistupovat různými 

způsoby. David Belle, považovaný za zakladatele parkouru, považoval za základní 

způsob tréninku rozvoj rychlosti a efektivity pohybu. Na druhou stranu Sébastien 

Foucan klade důraz i na estetiku pohybu a akrobacii. Foucan je považován za 

zakladatele disciplíny Freerunning (Hybner, Zonyga, Taran, 2017). 

Parkour se dá chápat více způsoby a důvody, proč lidé dělají tuto aktivitu, jsou 

různé. Pro některé traceury (člověk, který dělá parkour) je to životní styl, pro jiné je to 

pouze způsob, jak trávit volný čas, pro další je to pouze zábava. Původní myšlenka 

parkouru byla, že by se mělo jednat o životní styl a určitou filosofii. Dle Hybnera 

(2017) by se traceur měl snažit pohybovat se rychle, všestranně a bezpečně 

v jakémkoliv prostředí. Hybner a spol. na základě této filosofie vymezili takzvaný 

kodex chování během tréninku, kterého by se měl každý traceur držet. Sestává se 

z následujících kroků:  

 Chovám se zodpovědně k prostředí, ve kterém trénuji 

 Chovám se zodpovědně ke svému zdraví 

 Vše, co dělám, dělám jen z vlastního rozhodnutí, ne pod tlakem 

okolností nebo ostatních lidí 
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 Respektuji ostatní traceury a nechávám je rozhodovat ohledně jejich 

tréninku 

 Pomáhám méně zkušeným traceurům 

3.1.2. Méthode naturelle 

Parkour je poměrně mladá sportovní aktivita. Za zakladatele se považuje David 

Belle. Ovšem ještě před tím, než definoval parkour, se objevily další osobnosti, které 

položily základy této aktivity. První osobnost, která má jistou spojitost s parkourem byl 

Georges Hébert.  

Hébert se narodil v roce 28. dubna 1875 v Paříži. Byl to učitel tělocviku 

ve francouzské armádě, konkrétněji v námořnictvu. Hébert je považován za zakladatele 

metody „méthode naturelle“, což volně přeloženo znamená přirozená metoda. 

Vzhledem k tomu, že Hébert sloužil v námořnictvu, měl možnosti poznávat a objevovat 

různé kultury, lidi a jejich životní styl. Inspiraci pro tuto metodu získával hlavně ze 

života domorodých kmenů v Africe. Život těchto domorodců byl velmi prostý. Neměli 

vyspělé technologie, proto dělali všechno velmi primitivně. Lovili pomocí 

jednoduchých pastí a oštěpů, neměli žádné stroje na přepravu, takže se pohybovali 

převážně s využitím svého těla. Díky tomu se dokázali pohybovat velmi rychle, hbitě a 

efektivně. Hébérta překvapilo, že tito lidé mají srovnatelné schopnosti jako evropští 

vrcholoví sportovci, bez toho aniž by museli trénovat a cvičit jako je tomu právě u 

těchto sportovců (www.parkourpedia.com, 2010). 

Když v roce 1902 vybuchla sopka Mount Pelée, Hébért viděl, jak efektivně se 

domorodci pohybují ve snaze zachránit si život oproti nevytrénovaným lidem. Na 

základě této zkušenosti přišel Hébért roku 1903 s novým tréninkovým plánem, který 

měl pomoci francouzským vojákům s výcvikem. Metoda se stala velmi populární a 

v roce 1904 ji Hébért aplikoval na 1200 mužích (www.parkourpedia.com, 2010). Svoji 

tréninkovou metodu nazval „Méthode naturelle“. 

3.1.3. Historie parkouru 

Jak už je zmíněno dříve, za zakladatele parkouru je považován David Belle. 

Ovšem, jak on sám tvrdí ve své publikaci (Belle, 2009, str. 4): „Nemůžu mluvit o 

parkouru bez zmínění mého otce. Tyhle dvě věci jsou neodlučitelné. Raymond Belle je 

základ všeho. Mého života, vzniku Parkour, a jeho vývoje po celém světě. Bez něj by 

neexistoval žádný David Belle a Parkour.“ 
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Z citace je jasně patrné, že David Belle byl velmi inspirován svým otcem 

Raymondem Bellem. Raymond se také věnoval tréninku těla. Experimentoval 

s technikami úniku a přežití kvůli válce. Po válce se stal hasičem, kde dostal mnoho 

ocenění a stal se tak vzorem pro svého syna David. (Belle, 2009). Na obrázku číslo je 

David Belle při provedení dropu. 

Obrázek číslo 1: David Belle 

 

Zdroj: (www.facebook.com, 2011) 

David Belle se narodil v roce 1973 ve Fécamp v Normandii. S otcem se tolik 

nevídali, takže se na jeho výchově podílel zejména jeho děda Gilbert Kitten. Stejně jako 

Raymond byl i Gilbert hasič. Dědeček Davida přihlásil do gymnastických a atletických 

klubů. David měl vždy zálibu v pohybu, rád překonával překážky, běhal, šplhal, trávil 

svůj volný čas v přírodě (Witfield, Pach, Gerling, 2013). V jedenácti letech se David 

Belle přestěhoval do Lisses. Rozhodl se, že techniky, které se učil v lese, využije i 

v městském prostředí. Začal tedy trénovat parkour ve městech a tím položil základy 

parkouru. Později si ho všimlo několik lidí, kteří se rozhodli trénovat s ním. Mezi nimi 

byl i výše zmíněný Sebastian Foucan. Spolu s ním a dalšími členy založili skupinu 

Yamakasi. Skupina Yamakasi se postupně stávala stále známější. Během krátké doby se 

skupina stala velmi populární, mnoho francouzských filmových společností 

kontaktovalo Yamakasi za účelem natáčení filmů a využití jejich kaskadérských 
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schopností. V té době se David rozhodl, že opustí tým. Došel totiž k závěru, že skupina 

už se nedrží základních principů méthode naturelle.  

David si poté založil vlastní projekt, definoval zde pojem parkour a začal 

vyučovat parkour podle svého. Jeho žáci byli oslovováni jako traceuři. David 

pokračoval ve vyučování přirozené metody a následoval tak učení jak Hébérta, tak i 

svého otce (Henry, 2017).  

3.1.4.  Freerunning 

Vzhledem k tomu, že parkour nemá přesně definovaná pravidla, ale jsou zde 

pouze doporučení, jak trénovat, každý si našel trochu jinou cestu, jak trénovat. Někteří 

lidé se drží stále přirozené metody, jiní trénují volnější metodou a další se rozhodli 

následovat cestu Foucan a jeho stylu freerunning. Foucan definoval freerunning v roce 

2001, ale termín se v televizi objevil poprvé až v roce 2003 a to ve filmu Jump London 

(Witfield, Pach, Gerling, 2013). Tento styl už není pouze o efektivitě pohybu, ale spíše 

o jeho estetice. Sebastian se drží motta „Find your way“ a kombinuje přirozenou 

metodu podle Hébérta s akrobatickými prvky z gymnastiky jako jsou salta, přemety a 

jiné triky.  

Hlavní myšlenkou Foucana bylo použití kreativity v ulicích. Například místo 

efektivního přeskoku překážky může traceur přeskočit překážku pomocí nějakého triku. 

Je zde tedy velký prostor pro vytvoření osobního stylu, originality a větší zábavy. 

Každý si tedy může v tomto stylu najít, co ho baví a to trénovat. Samozřejmě i 

freerunning je disciplínou, která se velmi inspiruje parkourem. I přes odlišné definice se 

ale freerunning stále řadí pod parkour.  

3.1.5. Trénink parkouru 

Sport obecně se dá považovat za nebezpečnější aktivitu. Je obvyklé, že si při 

vykonávání sportu občas stane nějaký ten úraz jako je třeba zranění kotníku, odřená 

kolena, naražené zápěstí a jiné. Parkour na první pohled vypadá jako nebezpečný sport. 

Skákání ve vysokých výškách, přemety a salta přes betonové zdi přímo nabádá 

k nějakému zranění. Při tom realita je odlišná. Jak nám tvrdí publikace Hybnera: „Podle 

statistik patří parkour mezi bezpečné sporty. S průměrnými dvěma zraněními na 1000 

hodin tréninku se řadí z pohledu bezpečnosti mezi sporty, jako jsou chůze či jízda na 

rotopedu“ (Hybner, Zonyga, Taran, 2017, s.15). 
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Je tomu tak z důvodu, že se jedná o individuální sport, který je bezkontaktní. 

Není k němu potřeba žádné náčiní a vybavení. Také je známo, že parkouristi si při 

tréninku pomáhají. Starší berou tréninky velmi zodpovědně, mladší jsou často vedeni 

zkušeným trenérem. I přesto je potřeba dodržovat bezpečnosti. Předejít úrazům se dá 

pomocí šesti faktorů (Hybner, Zonyga, Taran, 2017) : 

 Dostatečné rozcvičení: Řádné rozcvičení je základ u kteréhokoliv jiného sportu. 

Jakmile provede cvičenec správnou rozcvičku, jeho tělo je lépe připraveno na 

nadcházející fyzickou aktivitu a snižuje se tím riziko úrazu. Správná rozcvička by 

měla obsahovat cvičení zahřívací, protahovací, mobilizační a tonizační. U parkouru 

se ještě doporučuje projít si základní parkourové cviky. 

 Znalost tréninkového prostředí: Před samotným tréninkem je dobré si vždy projít 

místo, kde se bude cvičit. Když se skáče z větších výšek, je dobré se podívat na 

místo dopadů. Dopadiště by mělo být čisté, bez kamenů, klacků nebo střepů a 

dostatečně velké, aby byl doskok bezpečný i za použití para kotoulu. Dále je třeba 

počítat s materiálem, na kterém se trénuje. Například v zimě může být spot (místo, 

kde se trénuje parkour) pokryt sněhem a ledem. Prach a písek zhoršují tření a ztěžují 

dopady a odrazy. V neposlední řadě je třeba vždy zkontrolovat, zda se v daném 

místě nepohybují jiní lidé nebo zvířata. Zvířata se mohou hýbat nevyzpytatelně a 

může dojít ke střetu s traceurem.  

 Záchrana a sebezáchrana: K předejití zranění je dobré trénovat i pády. Traceur by 

měl být připraven na každou situaci a tedy i na špatně provedenou techniku 

s následkem pádu. K záchraně patří i podpora ostatních. Když si cvičenec dostatečně 

nevěří na trik, který chce provést, vždy by mu měli dělat oporu ostatní trénující. 

Měli by mu poskytnout jištění, kdyby se mu náhodou jeho technika nepovedla. 

 Obtížnost přiměřená úrovni kondičních schopností: Traceur by měl znát možnosti 

své těla. Například pokud chce traceur skákat z velkých výšek na zem, měl by mít 

silné nohy. Jestliže tomu tak není, může dojít k přetěžování nohou a následně ke 

zranění.  

 Obtížnost přiměřená úrovni zvládnutí dovedností: Každý traceur by měl umět 

zhodnotit jeho úroveň schopností. Neměl by se hned pouštět do těžkých triků, 

naopak by měl začít s lehčími a postupně se vypracovat až k technice, kterou se 

chtěl naučit. 



 

16 

 

 Dostatečná regenerace: Během tréninku je dobré odpočívat a nepřetěžovat tělo 

neustálým pohybem. I vytrénovanější sportovci během sportovního výkonu 

odpočívají. Také po tréninku je vhodné udělat si strečink, který uvolní tělo a 

zregeneruje ho. 

Parkour se dá trénovat téměř všude. Od tělocvičny, kde to bývá nejbezpečnější, 

přes přírodní místa až po městské oblasti. Vybavení není potřeba žádné. Traceur by si 

měl umět vystačit s tím, co najde. K tréninku může využít zídky, stromy, ploty, lavičky, 

téměř cokoliv, záleží na jeho kreativitě a schopnostech. Když chce člověk cvičit 

parkour, stačí mu pouze pohodlné oblečení a ideálně sportovní boty s lehkým 

odpružením. Běžecké boty jsou dobré kvůli tlumení nárazů při skocích, dále se 

doporučuje mít dlouhé tepláky. To kvůli tomu, aby se traceur nepoškrábal, když třeba 

trénuje v lese. Nedoporučují se rukavice, protože použitím rukavic ztrácí člověk kontakt 

s materiálem, na kterém trénuje.  

Hybner, Zonyga a Taran (2017) uvádí ve své publikaci příklad takového 

tréninku. Sestává se z rozcvičení, které trvá 10 minut. V této části se klade důraz na 

mobilizaci celého těla a nácvik základních technik. Poté se člověk přesune k tréninku 

pokročilejších technik a přeskoků. Následně se zlepšuje kondice, tedy posilování a 

zlepšení fyzických schopností jedince. A posledním krokem je strečink. Strčink je 

důležitý na uvolnění svalů a na rozvoj flexibility cvičence.  

3.1.6. Techniky v parkouru 

I přes to, že parkour nemá jasně stanovená pravidla, má definované techniky a 

prvky, které jsou nejefektivnější a využívají se nejčastěji. Traceur se nemusí řídit těmito 

prvky přímo, může si je jakkoliv upravit nebo předělat, nicméně pro začínající 

parkouristy je dobré znát základy, na kterých pak může stavět (Hybner, Zonyga, Taran, 

2017). 

Drop je jednou z nejpoužívanějších technik v parkouru. Drop je jinak řečeno 

seskok. Používá se, když chce traceur seskočit z vyššího místa na nižší. Důležitý je 

nácvik dopadu. Dopad by měl být nevychýlený, špičky chodidel, kotníky, kolena a 

kyčle by měly být v rovině. Při dropu z vyšších míst se doporučuje dopad na čtyři 

končetiny, aby nebyl takový tlak na dolní končetiny. 

Precision jump je skok na přesnost. Odraz může být z jedné i z obou nohou, 

z rozběhu nebo z místa. Dopad může být taktéž na jednu nebo na obě nohy. Dopad by 
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měl být proveden pouze na přední část chodidel. Když se dopadne na celé chodidlo, je 

to nezdravé pro klouby a páteř. Při dopadu by měl traceur zůstat na místě, neměl by 

přepadnout dopředu ani dozadu.  

Roll je jinak řečeno parakotoul. Je to kotoul s rotací přes jedno rameno. 

Používá se při větších dropech, kdy je potřeba převést energii z dopadu jinam než pouze 

na nohy. Rollem se převede energie do pohybu, čímž se sníží náraz.   

Wall climb je označení pro výlez. Nejprve cvičenec použije „wall run“, tedy 

výběh na zeď, pak se odrazí ode zdi, chytne se na jejich vrcholu a následně na zeď 

vyšplhá pomocí horní části těla. Tomuto výlezu se říká pop up.  

Vaultem se označuje více triků, které se používají pro přeskok překážky. Je 

jich více druhů, mezi základní patří lazy vault, dash vault, step vault, kong vault a speed 

vault. Každý z těchto vaultů má své výhody a nevýhody oproti ostatním a každý se 

využívá v jiné situaci.  

Tic Tac znamená odraz jednou nohou od zdi na jiné místo. Tic Tac pomáhá při 

překonání vyšších překážek, protože díky odrazu od zdi získá traceur výšku. Odráží se 

směrem nahoru. Špička chodidla směřuje vzhůru.  

3.1.7. Parkour v České republice 

O historii a začátcích parkouru existuje pouze jeden blog traceura s přezdívkou 

Joanis. Veškeré informace vychází z tohoto blogu, z rozhovoru s jedním z prvních 

traceurů Tomášem, přezdívaným Zony a na základě výpovědí dalších známých traceurů. 

Jedni z prvních traceurů začali trénovat v Čechách někdy před rokem 2005. 

Tato skupina se jmenovala Streaks a byla z Hodonína (www.joanis.koncil.cz, 2012). 

V té době ještě neexistovala žádná pravidla ani tréninkové metody, jak se má parkour 

trénovat. Traceuři se v té době učili pouze z malého množství videí, které viděli a jejich 

trénink byl spíše o improvizaci a zkoušení nových technik. V té době zde bylo pár videí 

na youtube a většina parkouristů znala parkour prostřednictvím filmu Okrsek 13, 

natočeného roku 2004. V roce 2006 založili parkouristé internetový portál Parkour.cz, 

kde se domlouvali na trénincích a předávali si zkušenosti. Nebyli zde žádní trenéři. 

Traceuři si radili sami navzájem, nebyly zde žádné oficiální tréninky.  

Na jaře roku 2015 začali traceuři prvním oficiálním trenérským kurzem 

parkouru v Čechách. Kurz byl dělán pod Českou obcí sokolskou a prvních trenérů bylo 
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asi 15. Kurz byl akreditován ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Počet 

trenérů se zdvojnásobil po dalším kurzu, který nebyl akreditován MŠMT a neměl 

takový rozsah, takže místo označení trenér se pro tyto účastníky použil pojem asistent. 

Vedle těchto licencovaných parkourových trenérů existují i trenéři s gymnastickou 

licencí nebo i bez licence, kteří také vyučují parkour. Těchto trenérů je více než těch 

licencovaných. Na obrázku číslo dva jsou zobrazeni dva čeští parkouroví trenéři. 

Obrázek číslo 2: trenéři parkouru 

 

 

Zdroj: (www.facebook.com, 2016) 

Od roku 2010 zde existuje skupina In Motion. Jejím původním cílem bylo 

udělat partu traceurů, která by spolupracovala s médii a organizátory, kteří měli zájem a 

parkourová vystoupení. Se zvětšujícím se zájmem o parkour se skupina In Motion stále 

zvětšovala. V roce 2014 se členové rozhodli, že založí společnost s ručením omezeným 

In Motion Academy. Cílem této organizace bylo nabídnout lidem kvalitní trenéry a 

zázemí, kde by začínající i pokročilí parkouristé mohli trénovat a dostalo se jim nějaké 

kvality prostřednictvím kvalifikovaných trenérů. V roce 2013 vznikl parkourový tábor 

s názvem Zohir, který se stále rozrůstá a stále pokračuje. V prvním roce byly pouze dva 

termíny táboru, letos už jich je 20. Každý rok roste zájem a parkour.  



 

19 

 

Důležitým mezníkem pro In Motion academy byla stavba první parkourové 

haly v České republice. Tato hala byla postavena v Praze. Do té doby zde existovaly 

lapset parky, jenže nebyly stavěny traceury, tudíž pro trénink nejsou tak vhodné jako 

tato hala. Dnes už jsou v Čechách tři parkourové haly. V Praze, v Brně a v Plzni. 

V každé hale existují kurzy pro všechny věkové skupiny a všechny se zaplní do dvou 

dnů. Do každé haly chodí asi 500 cvičenců různých věkových kategorií. Převažují děti, 

dospělých je přibližně 10% všech cvičenců.  

 

3.2. Metodologický výzkum 

Pro tuto bakalářskou práci byl použit průzkum povědomí a postojů respondentů 

o tomto sportu prostřednictvím elektronického dotazování. Pro cíle bakalářské práce 

byly použity metody obdobné marketingovému průzkumu trhu, které jsou dále stručně 

popsány. Marketingový výzkum se zaměřuje na získávání informací na vybraném trhu. 

Na základě získaných informací lze vyvodit výsledky, jakou má zkoumaný trh podobu a 

jaká je pozice dané firmy nebo podniku.  

Marketingový výzkum zahrnuje celý proces získávání, sběru informací a 

následného vyhodnocení. To spadá do definice Kotlera (1998): „Marketingový výzkum 

je systematicky prováděný sběr, úprava zpracování, analýza, interpretace a prezentace 

informací, které slouží k identifikaci a řešení různých marketingových situací v podniku 

nebo organizaci.“ 

Marketingový výzkum může čerpat z mnoha různých oborů a věd, jak to tvrdí 

Příbová a kol. (1996, s. 13). „Marketingový výzkum spočívá ve specifikaci, 

shromažďování, analýze a interpretaci informací, které slouží jako podklad pro 

rozhodování v procesu marketingového řízení.“ 

3.2.1. Proces marketingového výzkumu 

Podle Malého (2008) dělíme proces marketingového výzkumu do pěti 

následujících kroků: 

 Definice problému a cíle výzkumu.  

První krok má za úkol přesně definovat a identifikovat danou problematiku a 

její cíle. Jestliže je správně určen cíl výzkumu, pak je také samotná realizace výzkumu 
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daleko jednodušší. Dále je třeba zjistit metody a techniky výzkumu. Velikost zadání 

výzkumu a zkoumaného vzorku.  

 Analýza situace a určení zdrojů informací. 

V druhé části je třeba se rozhodnout, které informace jsou důležité a které 

nepodstatné Informace dělíme na primární a sekundární.  Sekundární data jsou data už 

předem zjištěná, jen nesloužila jako zdroj pro danou práci. Můžou to být například 

výroční zprávy firem, které jsou zpravidla zdarma dostupné. Primární data jsou nově 

zjišťované informace, které jsou určeny právě ke zkoumané problematice. Obvykle 

bývají dražší a manažeři si na ně pronajímají různé agentury (Čáslavová, 2009).  

 Sběr informací 

Metoda sběru informací záleží vlastním uvážení výzkumníka. Pro sběr 

primárních dat se používají následující metody sběru dat: pozorování, focus groups, 

dotazování, behaviorální metody a experimenty (Kotler, 2013). 

Pozorování je metoda, kdy výzkumník sleduje chování respondenta. Může se 

jednat buď o skryté pozorování, tedy takové, o němž zkoumaný subjekt neví, nebo 

zřejmé, kde je pozorovaný seznámen s tím, že je součástí výzkumu, dostává instrukce, 

co má dělat a co má zaznamenat.  

Focus Groups je setkání určitého počtu lidí (zpravidla se používá 6-12), kteří 

spolu diskutují na dané téma. Diskutující jsou pečlivě vybíráni. Je zde přítomen 

moderátor, který se snaží motivovat účastníky k aktivitě.  

Behaviorální výzkum zkoumá, jak se daný člověk chová, co nakupuje, co 

odebírá, kam chodí nakupovat atd. Dělá se to pomocí načítání čárkových kódů.  

Experiment zjišťuje, jak se daný subjekt bude chovat za jistých změněných 

podmínek. Například se může jednat o novou image. Na základě reakce daného vzorku 

lidí se pak manažer dozví, zda uvést například zmiňovanou novou image na trh či 

nikoliv.  

Dotazování je metoda založená na dotazníku. Zadavatel výzkumu vytvoří 

dotazník, který je následně rozdán určitému vzorku lidí, kteří jej vyplní. Dotazování 

může být osobní, elektronické, telefonické nebo písemné.  

Písemné dotazování je poměrně levné oproti ostatním. Odpovědi jsou docela 

validní. Dá se dosáhnout velkého vzorku na poměrně velkém území. Není třeba taková 
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organizace. Na druhou stranu je zde nízká návratnost, což může ovlivnit 

reprezentativnost vzorku. Je zde pouze malý kontakt s respondentem. Osobní 

dotazování časově velmi náročné, ale dá se využít pro více kvalitativní výzkum. Pokud 

respondent nerozumí otázce, zadávající mu ji může vysvětlit. Dá se upravovat 

posloupnost otázek. Telefonické dotazování má největší výhodu v kvalitě odpovědí. 

Když už respondent svolí k výzkumu, odpoví na všechny otázky, tudíž nedojde 

k přeskočení některých otázek. Nevýhodou je omezený čas na dotazování. Ne každý 

respondent má čas na hloubkový telefonický výzkum, proto musí být délka 

telefonického dotazování kratší. Časově je poměrně náročný. Elektronické dotazování je 

nákladově nejlevnější. Není potřeba tisk papírů nebo zaplacení telefonu. Má poměrně 

velkou návratnost a velký dosah. (Malý, 2008) 

Tabulka číslo 1 ukazuje srovnání jednotlivých výzkumných šetření. 

Tabulka číslo 1: srovnání výzkumných šetření 

Hledisko Písemné Osobní Telefonické Elektronické 

Výše nákladů Nízká Vysoká Střední Nejnižší 

Náročnost na 

organizaci 
Nízká Vysoká 

Záleží na počtu 

rozhovorů 
Nízká 

Míra návratnosti 

odpovědí 
Nízká Vysoká Hodně vysoká Vysoká 

Kontakt 

s respondentem 
Žádný Úzký Nepříliš úzký Žádný 

Rychlost 

provedení 
Střední Střední Vysoké Středně vysoké 

Využití 

v kvantitativních 

výzkumech 

Omezené Vysoké Dosti vysoké Vysoké 

Zdroj: Příbová, 1996, s. 50 

 Analýza a zpracování dat 
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Jakmile se shromáždí potřebná data, dochází k jejich zpracování a analýze. 

Zjišťuje se, da jaké míry jsou získané informace validní, tedy jak moc informace 

opravdu hodnotí to, co mají. Také se hodnotí reliabilita, tedy jak jsou data spolehlivá.  

 Závěrečná zpráva 

Posledním krokem je sepsání závěrečné zprávy, tedy výsledků. Výsledky jsou 

poté prezentovány. V prezentaci musí být obsaženy: cíle výzkumu, popis zkoumaného 

souboru, metodika použitá ve výzkumu, výsledky výzkumu a doporučení pro řešení 

problému.  

3.2.2. Dotazník 

Dotazník má dlouhou historii. První dotazníky se vytvářely už mezi lety 1920-

1930. Patří mezi nejpoužívanější metody při získávání primárních informací. Sestavení 

dotazníku má svá pravidla. Před tvorbou dotazníku je vhodné udělat si operacionalizaci. 

Operacionalizace pomůže tvůrci dotazníku zjistit, co mají jednotlivé otázky zjistit a 

podle toho zvolit jejich pořadí a znění. Jakmile je operacionalizace hotová a je znám 

účel všech otázek, je třeba vytvořit správnou formulaci otázek. Dle Malého (2008) jsou 

zásady pro formulaci otázek následující:  

 Jednoduchý jazyk: otázky musí být jasné a srozumitelné pro všechny 

respondenty. 

 Používat známý slovník: Pokud je dotazník zaměřen na obecnou veřejnost, je 

třeba vyhnout se odborným termínům a názvům, které běžný respondent nezná 

 Korektnost otázek: Otázky měly být stručné, jasné a korektní. 

 Jednoznačnost používaných výrazů: klíčová slova by měla mít jen jeden 

význam. Pokud se dají tato slova chápat různými způsoby, je dobré je nahradit 

synonymem.  

 Neslučovat více témat do jedné otázky: Dotaz se musí týkat jednoho tématu. 

Jakmile je tam více témat, může to být pro respondenta zavádějící. 

 Vyloučit sugestivní otázky: Je třeba, aby tazatel nevkládal do otázky 

vyžadovanou odpověď, tedy aby byla otázka položena neutrálně. 

 Vyloučit zavádějící otázky: Otázky musí být jasné, neměly by favorizovat 

určitý typ odpovědí. 

 Vyloučit nepříjemné otázky: Dotazy by neměly být příliš osobní nebo se týkat 

choulostivých a nepříjemných témat.  
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 Vyloučit odhady: Otázka by měla formulována tak, aby respondent nemusel 

odhadovat a přesně věděl, jak má odpovědět.  

Dotazy mají různé významy a dělení. Dle Bártové (1991) členíme otázky 

následovně:  

Otázky podle účelu v dotazníku. Tyto otázky pak dále dělíme na otázky 

nástrojové. Pomocí těchto otázek se vymezí zkoumané téma. Díky těmto otázkám 

dotazník plní svou funkci a orientuje se přímo na daný problém. Tyto otázky také člení 

respondenty podle zvolených dělení. Například jsou to filtrační otázky, které nám 

pomohou odfiltrovat lidi, kterých se výzkum netýká, nebo nemají dostatečné znalosti 

dané problematiky. Dále sem patří analytické otázky. To jsou takové, které nám dělí 

respondenty do různých sociálních skupin, například rozdělení podle vzdělání.  

Otázky výsledkové nám charakterizují výsledek šetření. Pod ně patří otázky 

měřítkové. Tyto otázky jsou vyjádřeny zpravidla číselně nebo množstevně. Patří sem 

například otázky, na které se odpovídá pomocí škály nebo třeba stupnice. Dále se sem 

řadí otázky nominální. Tyto otázky jsou charakteristické jmenovitým pojmenováním 

odpovědi. Příkladem může být dotaz na značku auta, kterou respondent používá nebo 

sport, který vykonává. Dokreslující otázky se používají spíše v kvalitativním výzkumu. 

Popisují nám problematiku více do hloubky a upřesňují měřítkové a nominální otázky.  

Třetí částí jsou pomůcky. To mohou být přílohy jako obrázky, grafy, tabulky a 

jiné. Jejich účelem je lépe popsat danou problematiku. Pomáhají dokreslit slovní 

formulaci dotazu. Díky nim si respondent může lépe vybavit samotný dotaz.  

Otázky podle variant odpovědí. Tyto otázky jsou důležité pro vyhodnocení 

dotazníku. Dělí na dotazy uzavřené, otevřené a polouzavřené. Uzavřené otázky jsou 

takové, kde není prostor se rozepsat. Mají přesně dané odpovědi a dotazovaný si pouze 

vybírá nějakou odpověď z nich. Buď si může vybrat jednu odpověď, což je běžná 

uzavřená otázka, Pakliže je zde výběr vícero odpovědí, jedná se o multiple choice, což 

je volně přeloženo možnost zvolit si více odpovědí. Tyto otázky jsou více využívány 

v kvantitativním výzkumu, kde je lepší mít přesné odpovědi. Naopak u kvalitativních 

výzkumů se může využívat více otevřených otázek než u kvantitativního výzkumu.  

Uzavřené otázky se dále člení na alternativní a selektivní. U alternativních 

otázek se dá odpovědět pouze dvěma možnými odpověďmi. Zpravidla to bývá 

ANO/NE. Dalšími možnostmi jsou třeba: Pravda/nepravda, produkt X/produkt Y a jiné. 
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Druhou skupinou jsou otázky selektivní. Zde je výběr odpovědí větší než dva. Odpovědi 

se nepřekrývají. Pro příklad to může být otázka: „Jaký je váš věk?“ Odpovědi mohou 

být třeba: „0-20, 21-40, 41-60, 61+.“ Odpovědi se nepřekrývají, dotaz je jasně položený 

a existuje na něj jen jediná správná odpověď (Bárta, Bártová, 1991).  

Otázky otevřené jsou takové, zde má respondent proto se vypsat. Účelem 

těchto dotazů je zjistit hlubší výpověď respondenta. Dávají možnost kreativní odpovědi 

a vlastnímu názoru dotazovaného. Jejich nevýhodou je doba zpracování. Zatímco u 

uzavřených otázek je zpracování poměrně jednoduché, u otevřených otázek si je musí 

zadavatel výzkumu pročíst, pokud je to potřeba, eliminovat odpovědi, které nesouvisí 

s tématem a až poté dělat závěry. Otázky polouzavřené jsou kombinací obou 

předchozích. Příkladem může být odpověď, kde je na výběr základní odpovědi a 

v případě potřeby se tam vyskytuje kolonka typu „jiné, vypište“. Těchto otázek se 

využívá za předpokladu, že je zde nějaký základní výčet nejobvyklejších odpovědí, ale 

existují zde neobvyklé odpovědi. Cílem je pokrýt všechny existující odpovědi.  

Otázky podle vztahu k obsahu: Tyto otázky dělíme na přímé a nepřímé. Jsou 

orientovány tak, aby respondent přesně pochopil, na co se dotaz ptá. Cílem těchto 

dotazů je směřovat odpovědi respondenta směrem ke zkoumanému tématu. Přímé 

otázky mají jasný účel. Respondent přesně ví, na co odpovídá a co je smyslem 

zvoleného dotazu. Tyto otázky jsou kladeny stručně, jasně a jednoduše. Ideálně se na ně 

používají uzavřené dotazy. Otázky by neměly působit napětí, respondent by neměl mít 

problém odpovědět na takový dotaz. Pakliže se dotazovaný ptá na téma vytvářející 

napětí, používá k tomu sugestivní působení, které snižuje napětí (Bárta, Bártová, 1991). 

Nepřímé otázky se také dají nazvat jako projektivní techniky. Tyto dotazy jsou 

zaměřeny na fantazii. Dotazovaný ze začátku neví, co je smyslel dotazu nebo úkolu. 

Projektivní techniky se využívají i v klinické psychologii. Typickým příkladem je 

Rorschachův test. Respondent zkoumá zobrazované skvrny a říká, co v nich vidí. Podle 

nich pozná psycholog, jakou má dotazovaný povahu.  

Vedle otázek je také důležitá forma dotazníku. Aby byl respondent ochoten 

dotazník vyplnit, měl by ho nějakým způsobem zaujmout. Přehlednost dotazů musí být 

zřejmá. Jestliže se nějaké otázky přeskakují, respondent by měl přesně vědět, které a jak 

je má přeskočit. Důležitá je taky vizualizace. U tištěné verze to může být kvalita papíru 

a tisku, v elektronické podobě se doporučuje nějaký obrázek a vhodná barevná 

kombinace dotazníku (Malý, 2008).  
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3.2.3. Rozhovor 

Rozhovor patří mezi jednu z metod kvalitativního dotazování. Aby byl 

rozhovor kvalitně udělán, je potřeba mít interpersonální porozumění, dovednost, 

citlivost, koncentraci a disciplínu (Hendl, 2005). Během rozhovoru by se nemělo 

zapomenout na důležitost úvodu a rozloučení. Při úvodním seznámení s respondentem 

je důležitý první kontakt. Dotazovaný by se měl cítit v klidu a nebýt ve stresu. Po 

rozhovoru je dobré provést takzvaný neformální rozhovor, během kterého se tazatel 

může dozvědět mnoho informací.  

Interview se dělí z hlediska připravenosti. Strukturovaný rozhovor je takový, 

kde má tazatel připravené otázky, kterých se striktně drží. Dotazování probíhá přesně 

podle předem stanoveného plánu a není zde prostor pro improvizaci. Na druhé straně je 

zde nestrukturované dotazování. Pod něj se například řadí i neformální rozhovor. Jedná 

se o interview, které není předem připravené. Dá se přirovnat ke klasické konverzaci. 

Důležitá je role tazatele, který musí být dobře vyškolen, aby dokázal klást správné 

otázky. Účelem je například zjistit spontánní reakce respondenta. Jako třetí možnost zde 

máme polostrukturovaný rozhovor. To je kombinace dvou předchozích interview. 

Tazatel má připravenou sérii otázek, ale v případě potřeby je doplní o nějaké 

improvizované, které se nabízí podle výpovědi respondenta (Hendl, 2005). 

Vedle typu rozhovoru zde máme i různé typy otázek. Hendl (2005) uvádí 

následující dělení:  

 Otázky vztahující se ke zkušenostem nebo chování: Úkolem těchto dotazů je 

zjistit, jak by se respondent choval, pokud by byl přítomen s tazatelem.  

 Otázky vztahující se k názorům: Záměrem je zjistit kognitivní a orientační 

procesy jedince.  

 Otázky vztahující se k pocitům: Cílem těchto dotazů je zjistit, jaké pocity má 

respondent při nějaké zkušenosti nebo prožitku. 

 Otázky vztahující se ke znalostem: Podle odpovědí respondenta lze poznat, 

jaké má odpovídající znalosti, jestli zná danou problematiku a do jaké hloubky.  

 Otázky vztahující se k vnímání: Tyto otázky zjišťují, co dotazovaný vnímal, 

tedy viděl, slyšel během dotazování. 

 Otázky demografické a kontextové: Tyto otázky se snaží zjistit informace o 

dotazovaném jako je věk, pohlaví, národnost a jiné.  
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Jako je tomu u dotazníku, i rozhovor by měl mít svou posloupnost. Řazení 

otázek je i zde důležité. První by měly být otázky neproblémové, tedy takové, které se 

týkají současného chování jedince. Po nich následují otázky, kde se snažíme získat námi 

požadované informace. Nejprve se pokládají dotazy na současnost a pak až na 

budoucnost nebo minulost. Otázky demografické se kladou buď na konec, nebo 

nenápadně v průběhu rozhovoru (Hendl, 2005). 

Během interview je vhodné udělat si sondáž. Sondáží se rozumí doplňující 

otázky, které slouží k prohloubení odpovědí. Pro příklad to jsou otázky typu: „Co se 

stalo, kde se to stalo, jak jste se k tomu dostal?“ Druhou možností je podpořit 

respondenta k větší a delší výpovědi větou typu: „To je zajímavé.“ (Hendl, 2005). 
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4. Metodologie práce 

4.1. Dotazník 

V  bakalářské práci byl použit kvantitativní výzkum. Kvantitativní výzkum 

využívá převážně statistických metod, výsledky se dají vyjádřit v číslech. Výzkum se 

zaměřuje na získání poměrně málo odpovědí od velkého množství respondentů 

(www.mediaguru.cz, 2018).  

Metoda zvolená pro výzkum je dotazník. Dotazník byl zvolen, protože se jedná 

kvantitativní výzkum a byl vytvořen v elektronické formě. Dále byl odeslán pomocí 

sociální sítě facebook a přes emailové adresy všem dostupným lidem. Zvolená forma je 

nejlevnější ze všech forem. Má velmi rychlou návratnost a data získaná elektronickou 

formou se dají snadno zpracovat. Návratnost u elektronického dotazování je velmi 

vysoká. (Malý, 2008) Elektronické dotazování bylo vybráno na základě výše zmíněných 

informací, tedy kvůli rychlosti zpracování a vysoké návratnosti. Dalším důvodem bylo 

získání co největšího vzorku lidí. Elektronické dotazování je rychlé, efektivní a 

nevyžaduje od respondenta velkou aktivitu. Respondent ani zadavatel výzkumu nemusí 

nikam cestovat a vše lze provést z domova.  

Pro sestavení a rozeslání dotazníku byl použit Google disk. Ten ukládá data a 

ta následně prezentuje pomocí grafů, rozdělení a tabulek. Jedná se velmi jednoduchý 

způsob zpracování dat.  

Cílová skupina byla zvolena jako dostupný vzorek lidí. Nebyl zvolen náhodný 

vzorek, proto jsou data omezená dostupností sociálních sítí. Snaha byla zahrnout 

všechny věkové kategorie, aby byl vzorek lidí reprezentativní. Dolní věková hranice 

byla určena na 6 let, v té době se děti začínají učit číst a psát a taktéž je to doporučený 

věk, kteří chtějí začít s parkourem. Horní věková hranice nebyla stanovena.  

Otázky byly použity uzavřené a polootevřené. Převážnou část dotazníku tvoří 

uzavřené otázky. Respondent má výběr z omezeného množství odpovědí a musí si 

vybrat. Tyto otázky se dále dělí na otázky s jednou možnou odpovědí nebo s více 

odpověďmi. Uzavřené otázky se dají snadněji zpracovat a není zde prostor pro otázky, 

které se například netýkají tématu. Pro zachování větší validity byly použity hlavně 

otázky uzavřené.  
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U polootevřených otázek, jako jsou otázky 3 a 4, má respondent možnost se 

více rozepsat.  

Posloupnost otázek byla vytvořena na základě mé operacionalizace. Otázky 

v dotazníku jsou rozděleny podle toho, co se snaží zjistit. První čtyři otázky zjišťují 

základní povědomí a hloubku znalosti parkouru. Otázky 5-7 jsou zaměřeny na 

zkušenosti respondentů s parkourem a jeho provozovateli. Následující série otázek 

zkoumala postoje respondenta k parkouru a jeho pohled na parkour. Pro tuto sekci byla 

zvolena bodová škála, kde 1 bylo negativní vztah a 7 velmi pozitivní vztah. Otázky 13-

16 jsou otázky seznamovací. Jejich úkolem bylo seznámit respondenta s parkourem a 

nastínění této aktivity lidem, kteří o parkouru neměli takové informace. Poslední otázky 

jsou identifikační, tedy rozdělují respondenty podle věku, pohlaví, dosaženého vzdělání 

a vztahu ke sportu.  

Obrázek číslo 3: Operacionalizace 

 

Zdroj: vlastní výroba 

Na začátku dotazníku byly použity otázky týkající se daného výzkumu. Tyto 

otázky měly vzbudit zájem o vyplnění dotazníku. Až nakonec byly vloženy otázky 

identifikační, kde už se respondent nepotřebuje tolik soustředit na odpovědi. Celková 

doba vyplnění dotazníku je cca 5 minut. Dotazník byl záměrně zvolen krátký, protože se 
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jedná o kvantitativní výzkum a delší dotazník by respondenta mohl odradit od jeho 

vyplnění.  

Před finálním rozesláním dotazníku byla udělána pilotáž. Pilotáž znamená 

vyzkoušení si dotazníku na malém vzorku lidí za účelem zjistit, zda jsou všechny 

otázky srozumitelné, přehledné a jasné. Pilotáž absolvovalo 8 lidí. Jednalo se o lidi 

různého věku a pohlaví, aby bylo dosaženo co největší reliability. Na základě jejich 

výpovědí bylo poupraveno znění některých otázek a jeden dotaz byl předělán a tím 

pádem byla vymazána i další navazující otázka na tu předchozí.  

4.2. Polostrukturovaný rozhovor s Tomášem Z.  

Druhou zvolenou metodou pro bakalářskou práci byl rozhovor. Rozhovor se 

řadí do kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum zkoumá problematiku více do 

hloubky. Tento rozhovor byl koncipován jako polostrukturovaný a byl dělán pomocí 

návodu.  Takový rozhovor má připravený seznam otázek, které se musí probrat (Hendl, 

2005). Polostrukturovaný rozhovor byl vybrán kvůli případné improvizaci a 

doplňujícím otázkám, které by mohly prohloubit výpověď respondenta. Interview bylo 

vybráno pro doplnění dotazníkových dat a pro doplnění kapitoly 3.1.7. Parkour v České 

republice. Vzhledem k tomu, že zde není mnoho publikací o vzniku parkouru na českém 

území, pro větší úplnost informací byl použit rozhovor, ze kterého bylo zjištěno mnoho 

informací o rozvoji parkouru v Čechách.  

Na začátku bylo připraveno 8 otázek týkajících se parkouru v České republice. 

Odpovídajícím byl trenér parkouru Tomáš, který se parkouru věnuje už více než 10 let a 

který je členem organizace In Motion Academy, která se stará o rozvoj parkouru 

v Čechách.  

První dvě otázky se týkaly historie parkouru na našem území. Kdy se dostal 

parkour k nám a kdo u toho byl přítomen. Druhá otázka byla více zaměřena na způsob 

trénování v té době. Další tři otázky byly zaměřeny na trenérství parkouru. Jestli zde 

vůbec existují parkouroví trenéři, zda mají nějakou licenci, kolik jich je a jestli zde jsou 

i učitelé bez jakýchkoliv trenérských licencí. Poté byla přidána doplňující otázka, která 

zjišťovala, pod kým byla parkourová licence dělána. Tento dotaz nebyl původním 

plánu. Následující dvě otázky byly na In Motion, dobu jeho vzniku, cíle této skupiny a 

další rozvoj zahrnující i parkourové haly. Poslední dotaz byl, zda si myslí, že má 

parkour ještě rostoucí tendenci co se jeho popularity týká, nebo zda už dosáhl svého 
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maxima. Dále byla přidána doplňující otázka, jestli chodí na tréninky i nějací dospělí 

nebo jen děti.  

Rozhovor trval půl hodiny. Byl neformální. Během rozhovoru byly použity 

sondážní otázky (Proč, jak, co?). Odpovědi byly použity převážně v kapitole 3.1.7 

Parkour v České republice. Zbytek odpovědí mi byl částečnou inspirací pro praktickou 

část a pro ověření mých závěrů a názorů.  
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5. Analytická část 

5.1. Prezentace výsledků  

Bakalářská práce zkoumá pověst a povědomí lidí o parkouru a pak je částečně 

seznamuje s touto pohybovou aktivitou. Data jsou sbírána primárně, v České republice 

nebyl dělán žádný podobný výzkum. Vybraný vzorek lidí obsahuje 241 odpovědí, které 

byly následně rozděleny a vyhodnoceny podle otázek v dotazníku. Pro lepší přehlednost 

následuje po prezentaci výsledků i jejich interpretace a diskuze, postupně po 

jednotlivých otázkách v dotazníku.  

5.1.1. Otázky znalostní 

První otázky měly za úkol zjistit, jaké procento lidí zná parkour a do jaké 

hloubky umí popsat tuto pohybovou aktivitu.  

Otázka první měla definovat rozdíl mezi parkourem a parkurovým skákáním. 

Existuje totiž parkur jako jezdecký sport, kde se jezdec s koněm snaží projet danou trasu 

v co nejkratším čase a s co nejméně trestnými vteřinami. Pak je tu námi zkoumaný 

parkour, který byl již definován výše. Otázka byla ve znění: „Co si jako první 

představíte pod pojmem parkour?“ Výsledky nám prezentuje graf číslo 1. 

Graf číslo 1: Rozdělení lidí podle asociace se slovem parkour 

Zdroj: vlastní výzkum 

Z grafu je patrné, že 77,6% dotazovaných si jako první představí pod pojmem 

parkour traceury, kteří provádějí pohybovou aktivitu parkour. V množstevním vyjádření 
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to znamená 187 respondentů. Dalších 22% si představí parkurové skákání, tedy 

jezdecký sport. Jedná se o 53 dotazovaných. Pouze jeden člověk toto slovo nikdy 

neslyšel. Z výsledku je tedy patrné, že více než tři čtvrtiny dotazovaných mají bližší 

kontakt s parkour než s jezdeckým parkourem.  

Parkour je aktivita, o kterou se zajímá čím dál více lidí. Lidé mohou narazit na 

parkour téměř kdekoliv. V každém akčním filmu je kaskadér, který předvádí 

parkourové techniky, v televizi se vysílá hodně reportáží a i ve městech se člověk může 

setkat s parkourem. Dalším důvodem může být členitost vybraného vzorku. Nejvíce 

respondentů je ve věkové skupině 20-29 let. Mladí lidé se více pohybují na internetu a 

sociálních sítích. Mnoho mladých jedinců propadlo tomuto fenoménu, tudíž je internet 

plný parkourových videí. Videí jezdeckého parkuru je na internetu mnohem méně. 

Nejsou tak masově vyhledávána a jezdecký parkur znají hlavně lidí, kteří se o tento 

sport alespoň trochu zajímají. Pouze jediný člověk nikdy neslyšel ani o jednom z těchto 

sportů. Je vidět, že lidé mají vysoké povědomí alespoň o jednom z těchto sportů.  

Otázka druhá má znění: „Zkoušel/a  jste někdy pohybovou aktivitu parkour?“ 

I přesto, že 77% lidí o této aktivitě slyšelo, pouze 24,5% si ji někdy vyzkoušelo a 75,5% 

respondentů ji nikdy nezkoušelo. I přes to, že velká část lidí tuto aktivitu zná, 59 lidí si 

ji někdy v životě vyzkoušelo a zbylých 182 ji nikdy nezkoušelo.  

Graf číslo 2: Respondenti, kteří zkoušeli nebo nezkoušeli parkour. 

Zdroj: vlastní výzkum 
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I přes rostoucí popularitu a známost parkouru jen necelá čtvrtina ji někdy 

zkusila. To znamená, že tato aktivita ještě není na takové úrovni, aby byla atraktivní pro 

všechny, jako je například fotbal. Dalším důvodem může být obava respondentů, že je 

parkour příliš nebezpečný. Na parkourových videích s velkou sledovaností obvykle 

trénují jedni z nejlepších traceurů na světě. Triky, které na videu předvádí, vypadají 

šíleně skoro až nemožně. Než se je ale daný traceur naučí, trvá mu to dlouhou dobu. 

Stejně jako je tomu u ostatních sportů, i parkour se trénuje od základů, takže i úplný 

začátečník se může naučit základní techniky a postupně je rozvíjet. Pakliže trénuje pod 

vedením zkušeného trenéra, není důvod ke zraněním a nejedná se tedy o nebezpečný 

sport.  

Dalším z důvodů může být i neinformovanost respondentů. Někteří z nich by 

třeba měli zájem o vyzkoušení si parkouru, jenže nevědí, jak začít, co trénovat, kde 

trénovat a podobně. Parkouroví trenéři by se měli soustředit na zvětšení propagace 

sportu. To může pomoci přilákat více lidí k vyzkoušení si parkouru.  

 

Třetí otázka měla úkol zjistit, jak podrobně znají respondenti parkour. Znění 

otázky je: „Znáte nějaké parkourové techniky? Pokud ano, uveďte jaké (maximálně 3).“ 

Graf číslo tři nám ukazuje, že 80% dotazovaných vůbec nezná žádné parkourové 

techniky. Zajímavý ukazatel je porovnání s výsledky z druhé otázky. Skoro 25% lidí 

odpovědělo, že někdy parkour zkoušelo, ale pouze 20% zná nějaké techniky. 

 Na základě odpovědí respondentů, kteří uvedli nějaké parkourové techniky, 

bylo potřeba některé z odpovědí nepočítat. Například technika „placák“ opravdu není 

parkourovou technikou. Takto nebyly započítány 3 odpovědi. Dvě z odpovědí byly 

dokonce z jezdeckého parkuru, nikoliv ze zkoumané pohybové aktivity. Tyto odpovědi 

nebyly. Celkově zná 45 dotazovaných parkourové techniky. Tito lidé tedy znají parkour 

více podrobně a z odpovědí je poznat, že se o parkour zajímají nebo se někdy zajímali. 

Pouze 4 odpovědi nebyly terminologicky správné, ale ve výzkumu byly uznány, protože 

byly správně popsány. 7 respondentů uvedlo pouze jednu techniku, ostatní uvedli více 

technik. 38 Respondentů má tedy hlubší znalost parkourových technik a 7 respondentů 

zná parkourové techniky jen okrajově.  
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Graf číslo 3: Znalost parkourových technik 

Zdroj: vlastní výzkum 

I přesto, že 25% respondentů zkoušelo parkour, pouze 20% z nich si dokázalo 

vzpomenout na nějakou techniku. 5% respondentů se tedy nezajímá o parkour více do 

hloubky nebo zkoušeli parkour pouze jednou a už se k němu nevrátili. Lidé, kteří se 

věnují parkouru i krátkodobě, si vzpomenou na alespoň jednu techniku, například na 

„salto“ nebo často používané slovo „vault“. Lze říci, že 80% dotazovaných, kteří někdy 

zkoušeli parkour, se zajímá o parkour více do hloubky nebo se mu dokonce věnuje. 

Parkour je tedy poměrně chytlavý sport, který si dokáže udržet zájemce.  

Otázka číslo čtyři: „Kde jste se o parkouru dozvěděl(a)?“ Tato otázka zjišťuje, 

odkud znají respondenti parkour. Byla zde možnost multiple choice, tedy výběr více 

odpovědí. Nejčastěji se lidé seznámili s parkourem přes internet a internetová videa. 

Celkově 139 dotazovaných vidělo parkour poprvé na internetu. Početná skupina, 

přesněji 94 respondentů, zná parkour díky jinému člověku, který mu ji představil. 64 

lidí poznalo parkour pomocí sociálních sítí. Pouze 49 dotazovaných slyšelo o parkouru 

z televizní nebo internetové reportáže a 10 lidí o ní nikdy neslyšelo.  

V kolonce jiné odpovědělo pouze pár jedinců. Převažují filmy a seznámení ve 

škole. Z osmnácti jedinců čtyři lidé poznali parkour prostřednictvím filmu, 5 lidí to zná 

ze školy, 3 lidé už si to nepamatují a dva lidé poznali parkour z počítačové hry. Jedna 
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odpověď byla vyřazena, protože neodpovídala na otázku. Jeden jedinec se dozvěděl o 

parkouru díky tomuto dotazníku.  

Graf číslo 4: Seznámení s parkourem 

Zdroj: vlastní výzkum 

Z odpovědí je patrné, že většina respondentů poznala parkour prostřednictvím 

internetu, což není nic neobvyklého. Většina propagace parkouru jde skrze parkourová 

videa a sociální sítě. Více lidí se doslechlo o parkouru přes jinou osobu než z reportáží. 

Tento výsledek je překvapivý. Z výsledku lze vyvodit závěr, že o parkouru se v televizi 

ještě tolik nemluví. Stejně tomu tak je na sociálních sítích.  

Parkouristé by se měli soustředit na větší propagaci parkouru prostřednictvím 

televize a sociálních sítí. Sociální sítě jsou trendem dnešní doby a mnoho mladých i 

starších je denně používá. Je třeba zvýšit povědomí o parkouru právě skrze sociální sítě, 

kde se o parkouru může dozvědět mnoho potenciálních zájemců. Na druhou stranu by se 

traceuři měli soustředit i na televizní reportáže, které sledují třeba rodiče dětí. Snahou 

by mělo být zvýšit množství parkourových reportáží a jejich obsahem by měla být 

prezentace parkouru jako bezpečné pohybové aktivity. Existuje řada reportáží, které 
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negativně ovlivňují zájem o parkour a bylo by vhodné je kompenzovat právě těmi, které 

líčí parkour v pozitivním duchu.  

5.1.2. Otázky na zkušenost s traceury 

Otázka číslo 5: „Znáte někoho, kdo se osobně věnuje parkouru?“ Otázka má 

za úkol zjistit, kolik respondentů zná někoho ze své okolí, kdo dělá parkour. Graf 

ukazuje, že 49% lidí někoho zná, což je 118 odpovědí. 51% dotazovaných nezná nikoho 

ve své blízkosti, kdo by se věnoval parkouru. Výsledky mohou být částečně zkreslený 

vybraným vzorkem. Ve vzorku je větší pravděpodobnost, že někdo bude znát nějakého 

parkouristu, protože dotazník byl rozesílán i jinými traceury.  Graf nám i přesto ukazuje, 

že více než 50% dotazovaných se neseznámilo s žádným parkouristou, což poukazuje 

na fakt, že se stále jedná o poměrně neznámou aktivitu. I přesto, že se parkouru věnuje 

stále více lidí, jedná se stále o malou skupinu nadšenců v porovnání se zaběhnutými 

sporty jako je třeba fotbal, florbal, tenis a jiné.  

Graf číslo 5: Osobní znalost traceura 

Zdroj: vlastní výzkum 

Otázka číslo 6 navazuje na předchozí otázku. „Myslíte si, že se díky parkouru 

změnily jeho/její názory a postoje? Pokud jste odpověděl/a ne, prosím nevyplňujte.“ I 

přesto, že na předchozí otázku odpovědělo pouze 118 lidí, že někoho znají, na otázku 

číslo 6 odpovědělo 133 respondentů. 15 lidí tedy pouze odhadovalo odpověď, což může 

trochu ovlivnit reliabilitu odpovědí. Jedná se o více než 11% všech odpovědí. I přesto 

jsou výsledky následující. 8 respondentů si myslí, že se traceur změnil poté, co začal 
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trénovat. 45 lidí dospělo k závěru, že se parkourista změnil alespoň v nějakých 

ohledech. 80 lidí nepoznalo rozdíl v chování traceura poté, co začal trénovat parkour.  

60% dotazovaných si nemyslí, že by parkour mohl ovlivnit chování jedince. 

40% lidí poznalo alespoň nějaký rozdíl v povaze traceura.  

Graf číslo 6: Doplňující data otázky číslo 5 

Zdroj: vlastní výzkum 

Vzhledem k faktu, že parkour má být životní filosofií, jak tvrdí David Belle, 

lze dojít k závěru, že velká část traceurů se nedrží původní myšlenky a životního stylu a 

dělají parkour jen pro zábavu jako možnost zatrénovat si a naučit se něco nového. 

Druhou možností je, že je respondenti neznají tak dobře, aby mohli posoudit, zda se 

daný jedinec nějak změnil nebo ne. Někteří parkouristé, například Tomáš, se kterým byl 

veden rozhovor, se díky parkouru hodně změnili, ale je jich menšina. Spousta hlavně 

mladých traceurů dělá parkour pouze pro zábavu, aby se naučili něco nového, 

originálního nebo aby se mohli předvádět, že umí salta. Spíše trenéři a průkopníci 

parkouru se drží původní myšlenky a životního stylu, který je naplňuje. Ovšem díky 

těmto lidem se parkour v České republice rozvíjí a láká více a více lidí k vyzkoušení si 

této netradiční pohybové aktivity.  

Otázka číslo 7: „Viděl(a) jste někdy někoho dělat parkour naživo?“ Výsledky 

jsou velmi podobné jako u otázky číslo 5. Parkour naživo vidělo skoro 52% lidí, tedy 

125 dotazovaných oproti 116 respondentům, kteří traceura naživo nikdy neviděli.  
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Graf číslo 7: Kontakt respondentů s traceury 

Zdroj: vlastní výzkum 

Z výsledků lze vyčíst, že lidé kolem sebe vidí trénující traceury. V Praze jsou 

místa, která jsou oblíbenými destinacemi pro parkour. Jsou jimi například metro 

Vltavská, sídliště na Černém Mostě, jedna strana Nuselského mostu a jiné. Na těchto 

spotech jsou hlavně v létě vidění traceuři skoro každý den. Lidé je mohou vidět. Občas 

se stane, že se někteří lidé zastaví a chvíli parkouristy sledují nebo je dokonce 

kontaktují. Vzhledem k rostoucímu počtu parkouristů se dá očekávat, že data ze sedmé 

otázky se budou měnit. Lidé budou ve větším kontaktu s parkourem.  

Také počet míst, kde se dá parkour trénovat, se zvětšuje. Traceuři objevují stále 

nová místa, kde se dá trénovat. Hledají nové výzvy a přeskoky. V posledních letech 

vznikají všude po České republice lapset parky a workout hřiště. Lapset parky jsou 

dělány přímo pro parkouristy. I sami parkouristé si dělají vlastní outdoorová tréninková 

hřiště, například v Brně. Více tréninkových míst znamená více možností potkat se 

s traceurem naživo. Dá se tedy očekávat, že lidé budou s parkouristy stále více 

v kontaktu.  

5.1.3. Otázky postojové 

Tyto otázky byly vytvořeny pouze pro lidi, kteří už někdy byli v kontaktu 

s parkourem. Respondenti, kteří o parkouru nic nevěděli, neměli odpovídat na tuto část 
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dotazníku. 7 lidí tedy o parkouru před tím nikdy neslyšelo. Na tyto otázky odpovídalo 

234 dotazovaných.  

Otázka číslo 8: „Na bodové škále vyznačte, do jaké míry si myslíte, že je 

parkour vhodná aktivita pro rozvoj těla.“ Úkolem otázky číslo osm je zjistit, jaký mají 

lidé názor na zdravotní stránku parkouru. Pouze necelá 4 procenta dotazovaných si 

myslí, že je parkour pro tělo škodlivý. Tedy že je nebezpečný a spíše to uškodí 

tělesnému rozvoji. Dle tohoto ukazatele lze vyvodit, že převážná většina lidí bere 

parkour je zdravou a účinnou pohybovou aktivitu.  

Naopak 73% dotazovaných bere parkour jako aktivitu velmi vhodnou pro 

rozvoj těla. Mnoho trenérů parkouru se snaží vést tréninky způsobem podobným 

původní myšlence, tedy kladou důraz na posilování těla, strečink a na rovnoměrnou 

přípravu těla na fyzickou zátěž. 73% dotazovaných si toto uvědomuje. Pokud chce být 

člověk dobrým traceurem, musí na to být dostatečnou fyzickou zdatnost. Vzhledem 

k tomu, že lidé znají parkour převážně z videí, není tento výsledek překvapivý. Na 

videích jsou často vidět fyzicky velmi náročné techniky a triky.  

Zbylých 23% lidí se drží neutrálního názoru, jinými slovy berou parkour jako 

průměrnou pohybovou aktivitu, která se nějak extra neliší od jiných sportů. Hypoteticky 

se dá říct, že tito lidé by dali přednost posilovně, kruhovému tréninku nebo jiné aktivitě 

přímo zaměřené na rozvoj těla. Na grafu číslo 8 je vidět rozdělení. Bodová škála je 

rozdělena tak, že číslo 1 znamená „velmi nehodná“ a číslo 7 je „velmi vhodná“.  
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Graf číslo 8: Vhodnost parkour pro lidské tělo 

Zdroj: vlastní výzkum 

Aby člověk provozoval parkour dobře a bezpečně, musí mít na to odpovídající 

fyzickou zdatnost. Například než se rozhodně skákat z velké výšky, musí posilovat 

nohy a trénovat dopady, aby zamezil případnému zranění. 9 Respondentů s touto 

myšlenkou nesouhlasí. Pravděpodobně neznají parkour tak dobře, aby si uvědomili, že 

než se traceur pustí do těžkého skoku, čeká ho dlouhá průprava. Dle různých videí 

zobrazujících pády je pochopitelné, že těchto 9 respondentů považuje parkour spíše za 

nebezpečný než za vhodný pro fyzický rozvoj těla.  

Otázka číslo 9 zní: „Do jaké míry si myslíte, že je parkour nebezpečný?“ Pro 

tuto otázku byla opět vybrána bodová škála, kde číslo 1 je „velmi nebezpečný“ a číslo 7 

je „velmi bezpečný“. Výsledky se pohybují spíše ke středu škály. To znamená, že lidé si 

myslí, že to není ani příliš bezpečná, ani příliš nebezpečná aktivita.  
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Graf číslo 9: Bezpečnost parkouru 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Z grafu je vidět, že největší procenta lidí si myslí, že je parkour průměrně 

bezpečný. Pouze 5% respondentů považuje parkour za velmi nebezpečný, dalších skoro 

17% ho považuje za nebezpečný. Tyto výsledky jsou způsobeny hlavně dvěma faktory. 

Prvním z nich jsou parkourová videa, takzvané kompilace nepovedených skoků, kterých 

je internetu mnoho. Na těchto videích jsou vidět bolestivé pády a úrazy, někdy až dech 

beroucí. Druhým důvodem těchto výsledků jsou televizní reportáže. Některé z nich 

ukazují parkour jako velmi nebezpečnou aktivitu. Často si ale sama média pletou 

traceury a normální mladistvé, kteří akorát dělají nebezpečné věci, například lezou na 

vlaky a jezdí na nich. Tyto aktivity nemají s parkourem nic společného. Jak je psáno 

výše, dle výzkumu patří parkour s jednomu s nejbezpečnějších sportů (Hybner, Zonyga, 

Taran, 2017).  

Více než 20% respondentů považuje parkour  za bezpečný sport. Je 

pravděpodobné, že se jedná o lidi, kteří už byli v kontaktu s parkourem nebo jej sami 

provozují. Bezpečnost parkouru závisí také na dvou věcech. V první řadě na trenérovi, 

jež pomáhá cvičencům s náročnějšími technikami, ukazuje jim, co se má jak dělat a jistí 

je, když je potřeba. Druhým aspektem je traceurovo uvědomění, čeho je a není schopen. 

Na základě zkušenost a výpovědí se dá vyvodit, že většina zranění je způsobena hlavně 

přeceněním traceurových schopností a nedostatečnou přípravou.  
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I přesto většina respondentů (cca 57%) si myslí, že se jedná o průměrně 

bezpečnou aktivitu. Parkour vypadá oproti ostatním sportům jako je třeba fotbal velmi 

nebezpečně, i přesto je tam mnohonásobně méně úrazů. Dá se tedy říci, že výsledky 

neodpovídají skutečné realitě a je třeba ukázat lidem, že se nejedná o tak nebezpečnou 

aktivitu, jak si oni myslí.  

Otázka číslo 10: „Na bodové škále vyznačte vztah společnosti k parkouru.“ 

Úkolem této otázky bylo zjistit názor respondentů na vztah společnosti k parkouru. 

Z grafu číslo 10 lze vyčíst, že necelých 42% respondentů si myslí, že společnost má 

neutrální vztah k parkouru. Dalších 41,5% dotazovaných si myslí, že společnost má 

spíše negativní postoj k parkouru. Ostatní body na škále dosahují malých výsledků, tedy 

podle respondentů má společnost k parkouru neutrální až negativní vztah, ne však nějak 

extrémně.  

Graf číslo 10: Vztah společnosti k parkouru 

Zdroj: vlastní výzkum 

Existuje celá řada rozdílných názorů na tento sport. Někteří lidé traceury 

považují za vandaly a cílem této otázky bylo zjistit, jaký na to mají názor i lidé, kteří 

nemají takový vztah k parkouru. Z grafu číslo 10 je patrné, že by se měl zlepšit vztah 

společnosti k parkouru. Je třeba ukázat lidem, že tato pohybová aktivita není 

vandalismus, že se jedná o bezpečný sport, jehož prostřednictvím se neničí objekty. 

Naopak, na větších akcích zvaných jamech, které jsou pořádány trenéry, jsou traceuři 
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vždy vyzýváni, aby po sobě vždy uklidili nepořádek a aby netrénovali na místech, která 

se mohou jakkoliv poškodit.  

Otázka číslo 11: „Myslíte si, že parkouristé poškozují objekty, na kterých 

trénují?“ Jak už bylo řečeno dříve, traceuři se často setkávají s názory, že jsou 

vandalové a že ničí místa, kde trénují. Tato otázka měla za úkol zjistit, co si o tom myslí 

větší spektrum lidí. Z grafu číslo 11 je vidět, že 87% respondentů si nemyslí, že by 

parkouristé ničili místa, kde trénují. Skoro 60% dotazovaných odpovědělo „spíše 

neničí“ a 27%, že vůbec neničí. Pouze 5 respondentů (2,1%) se domnívá, že parkouristé 

svým tréninkem poškozují objekty. 10,7% lidí se spíše přiklání k odpovědi ano.  

Graf číslo 11: Ničení objektů během tréninku 

Zdroj: vlastní výzkum 

Občas se při tréninku stane, že traceur neodhadne odolnost překážky, na které 

trénuje a tím ji i poškodí. Pokud ale parkouristé trénují na doporučených a osvědčených 

místech, zpravidla nedochází k poškození majetku. Důležité je zmínit, že ničení objektů 

není úmyslné, ale náhodné. Traceuři nejsou nabádáni k ničení míst, kde trénují. 

Výsledky ale ukazují, že většina dotazovaných si myslí, že parkour není vandalismus a 

že když už se přihodí nějaká nehoda, není to úmyslně.  

Dle publikace Hybnera a spol. by měl traceur trénovat zodpovědně ke svému 

prostředí. Tato kniha byla psána předními parkouristy v České republice. Tito lidé jsou 

taktéž trenéři a kromě samotného parkouru učí ostatní, že by se mělo trénovat tak, aby 
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nedocházelo k žádnému poškození cizího majetku. Tímto způsobem trénují zkušenější 

traceuři. Mladí parkouristé, zejména ti, kteří nebyli vedeni žádným trenérem, nemusí 

toto pravidlo respektovat. Proto při poškození majetku se nesnaží škodu napravit, ale 

spíše utajit. Nelze kontrolovat, aby každý traceur trénoval tak, aby nic nezničil a 

v případě škody ji třeba uhradil. Jedinou možností pro začínající traceury je seznámit se 

s nějakým trenérem, který by jim vysvětlil, jak se mají zachovat při poškození majetku, 

v ideálním případě jak se poničení úplně vyvarovat.  

Otázka číslo 12: „Pro kterou věkovou skupinu si myslíte, že je parkour 

vhodný?“ Trenéři parkouru a spousta traceurů mají ten názor, že parkour může dělat 

každý bez ohledu na věk. Otázka číslo 12 zkoumá, jestli mají respondenti stejný názor. 

Lidé měli možnosti multiple choice, mohli tak zvolit kterékoliv věkové skupiny. 210 

respondentů si myslí, že ideální věková skupina je 20-29 let. 164 lidí bere jako ideální 

věk 10-19. Tyto údaje jsou očekávané. Skoro 30% dotazovaných si myslí, že i lidé do 

39 let mohou trénovat.  

Graf číslo 12: Ideální věk parkouristy 

Zdroj: vlastní výzkum 

Zajímavým zjištěním je, že 12 respondentů si myslí, že se dá parkour trénovat i 

po šedesátém roce života a dalších 10 lidí mezi 50-59 lety. Překvapivé je, že dva 

odpovídající si myslí, že je parkour lepší pro lidi starší než šedesát let než mladší 
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šedesáti let. Parkour by měl být prezentován tak, že i lidé starší 40 let by mohli dělat 

parkour.  

Každý zkušený parkourista tvrdí, že parkour je pro všechny věkové kategorie. 

Nejde v něm jen o přeskakování budov a akrobacie. Jde o celkový rozvoj pohybu a 

lidského těla. Parkour může být dělán v jakémkoliv věku, jen tréninkový proces bude 

jiný. Vzhledem k tomu, že se parkour inspiruje Méthode Naturelle, není zde věk žádnou 

hranicí. Například gymnastika i jóga se dají dělat v pokročilém věku. Posilování a 

strečink jsou základem parkouru a dají se rozvíjet bez ohledu na věk či pohlaví. Pokud 

se pohlédne na parkour ne jako na akrobacii a velké skoky, je patrné, že je to běžná 

pohybová aktivita jako běh a chůze, jen je komplexnější.  

5.1.4. Otázky seznamovací 

Úkolem těchto otázek je seznámit respondenta s parkourem a trochu mu 

přiblížit tuto pohybovou aktivitu.  

Otázka číslo 13: „Slyšel/a  jste někdy o tom, že parkour může být i filosofie?“ 

Jak už je zmíněno dříve, původní myšlenka parkouru je, že by měl být životním stylem 

a jakousi filosofií. Traceuři by se pomocí parkouru měli snažit čelit výzvám a 

překážkám a to nejen fyzickým, ale i psychickým. Parkour by měl napomoci odhodlání 

a motivaci ve všem, co daný člověk dělá.  

Z dotazovaných pouze 21,2% odpovědělo, že zná parkour i jako filosofii nebo 

životní styl. 78,8% o tom nikdy neslyšelo. Když se srovnají výsledky s otázkou číslo 

dva, je zde patrná shoda mezi lidmi, kteří někdy parkour zkoušeli a těmi, kteří ví, že se 

jedná o filosofii. Z toho se dá odvodit, že respondenti, kteří někdy zkoušeli parkour, 

také ví, že to není jen pohybová aktivita, ale i způsob života.  
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Graf číslo 13: Parkourová filosofie 

Zdroj: vlastní výzkum 

Dle této teorie, že znalci parkouru znají i jeho filosofii je patrné, že prezentace 

této pohybové aktivity probíhá podrobně a trenéři seznamují lidi i se životním stylem a 

tím, že se nejedná jen o skákání a akrobacii, ale pro pravé vyznavače jde o mnohem 

více.  

Otázka číslo 14 byla doplňující otázkou té předchozí. Zkoumá názor na výše 

zmíněnou problematiku. Její znění je: „Myslíte si, že překonávání překážek a posouvání 

Vaší sebedůvěry Vám může pomoci vyrovnat se i s jinými životními překážkami?“ I 

přesto, že filosofii parkouru zná pouze 21% dotazovaných, skoro 84% lidí si myslí, že 

parkour dokáže člověku pomoci s překonáváním životních překážek. Pouze 9 

respondentů (3,7%) odpovědělo, že parkour vůbec člověku nepomůže v životě. Z grafu 

číslo 14 je tedy patrné, že lidé věří, že tato pohybová aktivita dokáže ovlivnit mysl 

člověka a pomoci mu s životními problémy a rozhodnutími.  
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Graf číslo 14: Životní překážky 

Zdroj: vlastní výzkum 

Při srovnání otázek číslo 6 a 14 je patrný poměrně velký rozdíl v odpovědích. 

V šesté otázce si pouze 40% respondentů myslí, že se traceur díky parkouru změnil. 

V otázce 14 si ale přes 80% lidí myslí, že díky parkouru se traceur lépe vyrovnává 

s životními překážkami. Opět lze vyvodit, že ne všichni parkouristé se řídí touto 

filosofií, jen trénují sami pro sebe a parkour vnímají jen jako zajímavou pohybovou 

aktivitu, nikoliv jako životní styl.  

Otázka číslo 15: „Vzbudil ve vás dotazník o vyzkoušení si sportovní aktivity 

parkour?“ Dotazník přesvědčil 14,9% respondentů, aby si parkour vyzkoušeli. Zbylých 

85,1% nemělo zájem o vyzkoušení si parkouru po dotazníku.  
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Graf číslo 15: Vyzkoušení si parkouru 

Zdroj: vlastní výzkum 

Dá se říci, že tento dotazník seznámil 15% respondentů s parkourem natolik, že 

by si jej i případně chtěli vyzkoušet. Najdou se mezi respondenty tedy tací, kteří i na 

základě pouhého dotazníku mají zájem o pakour a chtěli by si jej vyzkoušet. Parkour by 

se tedy měl začít více publikovat mezi lidi jakoukoliv cestou. Z otázky lze vyvodit, že 

lidé mají o parkour zájem, jen nevědí, kde a jak začít trénovat. Traceuři, kteří mají 

zájem o rozvoj parkouru, by se měli snažit dostat parkour více do povědomí lidí.  

Poslední z této série je otázka číslo 16. „Doporučil/a byste svému blízkému, 

aby si parkour zkusil/a?“ Z výsledků lze vyčíst, že 46,1% respondentů by doporučil 

někomu blízkému parkour. Zbylých 53,9% by parkour nikomu nedoporučilo.  
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Graf číslo 16: Doporučení parkouru blízkým 

Zdroj: vlastní výzkum 

Jak už je zmíněno v předchozí otázce, lidé jsou poměrně otevřeni této 

rozvíjející se aktivitě. Teď je hlavně na trenérech a lidech zajímajících se o parkour, aby 

tuto aktivitu lidem přiblížili, ukázali jim, o co se jedná a kde si to mohou vyzkoušet. 

V České republice existují 3 tělocvičny udělané samotnými traceury přímo na parkour, 

kde je možnost trénovat i pod vedením zkušených trenérů. Tyto tělocvičny se nachází 

v Praze, v Brně a v Plzni. Zázemí zde tedy je, mělo by se dostatečně propagovat, aby 

zájem o tuto aktivitu stále rostl.  

Stále je zde ale velké procento respondentů, kteří by parkour nikomu 

nedoporučili. To značí, že lidé v tento sport ještě plně nevěří a stále žijí v domnění, že 

se jedná o nebezpečnou aktivitu nebo jen o zábavu pro mladé. Při výběru sportu pro své 

děti si rodiče spíše vyberou aktivitu, která nevypadá tak nebezpečně, má přesně 

stanovená pravidla a nějakou historii. Další z možných vysvětlení těchto výsledků je 

ten, že lidé neberou parkour jako organizovaný sport, ale spíše jako volnočasovou 

aktivitu pro nadšence.  

5.1.5. Otázky identifikační 

Tyto otázky pouze zjišťují informace o respondentech. Otázky sloužily 

k rozdělení respondentů a ke zjištění vzorku, který se mi podařilo sesbírat.  
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Otázka číslo 17: „Věk“  

 

Graf číslo 17: Věk 

Zdroj: vlastní výzkum 

Z grafu je vidět, že největší procento vzorku (57,7%) tvoří lidé ve věku 20-29. 

Je to způsobeno zvolenou metodou dotazování přes sociální sítě. Sociální sítě využívají 

hlavně mladí lidé, proto je jejich zastoupení ve vzorku největší. Ostatní věkové skupiny 

jsou zastoupeny v procentech pohybujících se od 8 do 12 %. Věková skupina začíná od 

šesti let, protože děti pod 6 let zpravidla nechodí do školy, tudíž neumí číst. Ve vzorku 

tedy byl 1 jedinec ve věku 6-12 let, 20 lidí ve věku 13-19 let, 139 jedinců s věkem 20-

29 let, 22 respondentů 30-39 let, 30 lidí ve věku 40-49 let a 29 lidí s věkem 50 a více.   

Vzhledem k tomu, že se nejedná o náhodný výběr a věkové rozdělení 

neodpovídá věkovému rozdělení celé České republiky, je potřeba brát výsledky trochu 

s rezervou.  

Otázka číslo 18: „Pohlaví“. Ve vybraném vzorku převažují muži. 60,6% 

dotazovaných jsou muži, 39,4% jsou ženy, jak je vidět z grafu číslo 18. Do dotazování 

tedy bylo zapojeno 95 žen a 146 mužů. Ani toto dělení neodpovídá rozdělení v České 

republice. V té je totiž přibližně 51% žen a 49% mužů (czso.cz, 2017).   
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Graf číslo 18: Pohlaví 

Zdroj: vlastní výzkum 

Otázka číslo 19: „Nejvyšší dosažené vzdělání“. Do zvoleného vzorku byli 

zahrnuti všichni lidé, kteří dokončili alespoň nějaké vzdělání. Z grafu číslo 19 se dá 

vyčíst, že 55,2%, tedy 133 dosáhlo nejvyšší vzdělání středoškolského s maturitou. 

34,9% (84 lidí) má vysokoškolské vzdělání, 2,9% (7 lidí) má vyšší odborné vzdělání, 

základní vzdělání má 11 respondentů (4,6%) a středoškolské s výučním listem má 6 

dotazovaných (2,5%). 

Graf číslo 19: Nejvyšší dosažené vzdělání 

Zdroj: vlastní výzkum 

Poslední zjišťovanou veličinou byl vztah respondentů ke sportu, na který se ptá 

otázka číslo 20. Zde jsou respondenti rozděleni poměrně vyrovnaně. Nejvíce 

dotazovaných jsou rekreační sportovci, kteří sportují 1-2x týdně. Je jich 45,6%, číselně 
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vyjádřeno 110 jedinců. Druhou nejpočetnější skupinou jsou občasní sportovci sportující 

1-3x do měsíce. Těch je 55, tedy 22,8%.  

Graf číslo 20: Vztah ke sportu 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Výkonnostních sportovců, tedy velmi aktivních sportovců s tréninky více než 

2x týdně, je 35, 14,5%. Pasivních sportovců, tedy takových lidí, kteří se zajímají o 

sport, sledují ho třeba v televizi nebo na internetu, je 21, tedy 8,7% a nejméně početní 

skupinou jsou nesportovci, tedy lidé, kteří se vůbec o sport nezajímají. Těch je 20, 

procentuálně 8,3%. 
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6. Závěr 

Bakalářská práce zkoumá pověst, povědomí a popularitu parkouru v České 

republice. Respondenti odpovídali prostřednictvím dotazníku v elektronické podobě. 

Dotazník obsahoval 20 otázek týkajících se postojů respondentů k parkouru. Vybraný 

vzorek obsahoval 241 respondentů.  

Podle výsledků lze vyvodit, že vybraný vzorek respondentů má lehké 

povědomí o parkouru. Při zmínění slova parkour respondenti přibližně vědí, o jakou 

aktivitu se jedná, znají základní pojmy a umí si tento sport spojit s parkourem jako 

pohybovou aktivitou. Nicméně je stále potřeba prohlubovat povědomí o parkouru, 

neboť lidé stále mají o tomto sportu zkreslené představy. Je to poměrně nepochopený 

sport, který je pro mnohé spíše nebezpečnou aktivitou a kterou lidé ještě úplně 

nepochopili. Bylo by vhodné se zaměřit na prezentaci parkouru takovým způsobem, aby 

nevypadal tak nebezpečně a že se může jednat o aktivitu, která může bavit všechny a že 

si v ní každý najde něco zajímavého.  

Pověst parkouru se postupem času začíná zlepšovat. Za to se dá vděčit všem 

lidem, kteří se podílí na šíření parkouru prostřednictvím médií, sociálních sítí nebo 

osobního doporučení. Lidé začínají zaujímat k tomuto sportu spíše pozitivní postoje. 

Nevadí jim, když někdo z jejich okolí trénuje parkour. Mnoho dotazovaných zná 

někoho, kdo se této pohybové aktivitě věnuje a nevadí jim to.  I přes relativně pozitivní 

vnímaní nemají lidé až takový zájem o vyzkoušení si této pohybové aktivity.  

Parkouroví trenéři by se měli teď zaměřit na velkou propagaci parkouru a na 

ukázání lidem jeho skutečnou filosofii a životní styl. Aby tato aktivita neskončila stejně 

rychle, jako začala, je potřeba nalákat lidi i na něco jiného než jen že si mohou zaskákat 

ve výškách. Jedním z úkolů trenérů by mělo být přesvědčit zejména starší lidi, aby si 

našli cestu k parkouru. Vybraný vzorek obsahuje menší množství respondentů, kteří 

jsou starší a tito lidé nemají takový přehled o parkouru jako ti mladší.  

Dříve nebyl prováděn žádný podobný výzkum. Data proto mohou být 

zkreslená, nicméně mohou posloužit jako inspirace pro budoucí propagační a 

marketingové strategie. Bylo by vhodné se více zajímat o pohled lidí na parkour a 

udělat více výzkumů, které by potvrdily nebo vyvrátily zjištěné výsledky. Také je 

potřeba tyto informace neustále aktualizovat. Parkour není zaběhnutý sport a názory lidí 

se mohou velmi rychle měnit.  
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Přepsaná verze: 

Povědomí a postoje k parkouru 

Student UK FTVS dělá výzkum o povědomí a postojích k pohybové aktivitě parkour 

(čtěte parkúr).  

Parkour je pohybová aktivita, kde se člověk snaží dostat z místa A do místa B nejkratší, 

nejlepší a nejefektivnější možnou cestou s využitím pouze vlastního těla a okolních 

překážek. Tento dotazník je o parkouru, kde se k překonávání překážek využívá pouze 

lidského těla, nikoliv koní.  

Dotazník je určen pro všechny i pro ty, kteří o této aktivitě nikdy neslyšeli a měli by 

zájem ji poznat. Prosím o vyplnění všech povinných bodů v dotazníku.Vyplnění 

dotazníku Vám nezabere více než 5 minut.  

Předem děkuji za vyplnění dotazníku a případné přeposlání dalším lidem.  

Veškeré zjištěné informace jsou anonymní a budou použity pouze v tomto výzkumu. 

 

1. Co si představíte pod pojmem parkour?  

a. Jezdecký sport na koních, kde se jezdec snaží projet danou trať 

b. Mladé lidi přeskakující překážky, střechy, akrobacii 

c. Nikdy jsem o tom neslyšel 

2. Zkoušel/a jste někdy sportovní aktivitu parkour? 

a. Ano 

b. Ne  

3. Znáte nějaké techniky parkouru? Pokud ano, uveďte v kolonce Jiné (maximálně 

3) 

a. Ne 

b. Jiná… 

4. Kde jste se o parkouru dozvěděla/a? 

a. Od kamaráda/příbuzného 

b. Z internetových videí 

c. Z televizní/internetové reportáže  

d. Ze sociálních sítí 

e. Neznám tuto pohybovou aktivitu 

f. Jiná… 

5. Znáte někoho ve vašem okolí, kdo se věnuje parkouru? 

a. Ano  

b. Ne  



 

 

6. Pokud ano, myslíte si, že se díky parkouru změnily jeho/její názory a postoje? 

Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a „Ne“, prosím nevyplňujte. 

a. Ano 

b. Spíše ano  

c. Spíše ne 

d. Ne 

7. Viděl/a jste někdy někoho dělat parkour naživo?  

a. Ano  

b. Ne  

Pokud jste nikdy předtím neslyšel/a o parkouru, přeskočte otázky 8-11 a 

pokračujte na další sekci 

8. Na bodové škále vyznačte, do jaké míry si myslíte, že je parkour vhodná aktivita 

pro rozvoj těla.  

a. Škála 1-7, kde 1 je „velmi nevhodná“ a 7 je „velmi užitečná“ 

9. Na bodové škále vyznačte, do jaké míry si myslíte, že je parkour nebezpečný 

a. Škála 1-7, kde 1 je „velmi nebezpečný“ a 7 je „velmi bezpečný“ 

10. Na bodové škále vyznačte podle Vás vztah společnosti k parkouru. 

a. Škála 1-7, kde 1 je „velmi negativní vztah“ a 7 je velmi „pozitivní vztah“ 

11. Myslíte si, že parkouristé jsou vandalové, kteří touto aktivitou ničí objekty, na 

kterých právě trénují?  

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne  

12. Pro kterou věkovou skupinu si myslíte, že je parkour vhodný? 

a. 3-9  

b. 10-19 

c. 20-29 

d. 30-39 

e. 40-49 

f. 50-59 

g. 60+ 

13. Slyšel/a jste někdy o tom, že parkour může být i filosofie? 

a. Ano  

b. Ne  

14. Myslíte si, že překonávání fyzických překážek a posouvání Vaší sebedůvěry 

Vám může pomoci se vyrovnat i s jinými životními překážkami? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

15. Vzbudil ve vás dotazník zájem o vyzkoušení si sportovní aktivity parkour? 



 

 

a. Ano 

b. Ne 

16. Doporučil/a byste někomu blízkému, aby si parkour zkusil/a? 

a. Ano  

b. Ne  

17. Věk 

a. 6-12 

b. 13-19 

c. 20-29 

d. 30-39 

e. 40-49 

f. 50+ 

18. Pohlaví 

a. Muž 

b. žena 

19. Nejvyšší dosažené vzdělání 

a. Základní 

b. Středoškolské s výučním listem 

c. Středoškolské s maturitou 

d. Vyšší odborné  

e. Vysokoškolské 

20. Vztah ke sportu 

a. Výkonnostní sportovec (několikrát týdně) 

b. Rekreační sportovec (1-2x týdně sport) 

c. Občasný sportovec (1-3x do měsíce sport) 

d. Pasivní sportovec (zájem o sport, ale nevěnuji se aktivně sportu) 

e. Nesportovec (nezajímám se o sport ani se mu nevěnuji) 

Poděkování 

Děkuji za Váš čas, pokud byste mi chtěli pomoci i jinak, pošlete tento dotazník svým 

blízkým, kteří ho mohou také vyplnit. 

 Student UK FTVS Ondřej Žádný 

  



 

 

Příloha číslo 2: Rozhovor 

1. Představení, krátký neformální rozhovor 

2. Rozhovor dle návodu 

Já: Jak se dostal parkour do Čech, jaké byly začátky? 

Tomáš: Když my jsme začínali, tak zde nebyly žádné informace. Existovalo pouze 

fórum „Parkour.cz“, kde se náhodně sešli lidé, kteří měli zájem o nový alternativní 

sport. Jediné, co bylo k dispozici, byla 3 až 4 parkourová videa a film Okrsek 13 

s Davidem Bellem (zakladatelem parkouru). Na tomto fóru se sešli lidé a předávali si 

zkušenosti. Nebyl zde nikdo, kdo by nám řekl, jak se co trénuje správně. Vznikaly zde 

diskuze, nic nebylo podložené, ať už se to týkalo správného tréninku nebo nácviku 

technik. Každý byl „chytrý“, i já jsem tam psal po asi půl roce trénování, jak se ta 

technika má dělat a tak. Všichni se chtěli podílet na rozvoji parkouru.  

Já: Takže ses učil vlastně metodou pokus/omyl? 

Tomáš: Ono to ze začátku ani jinak nešlo. Nebyly zde žádné návody nebo tutoriály, 

pouze videa od lidí, kteří ten prvek už někdy dělali. Takže pokud ses chtěl naučit 

nějakou techniku, tak jsi ji zkoušel v celku, nebyly zde žádné metody ani postupy, jak 

se tu techniku správně naučit. Postupem času se s vývojem parkouru měnil směr 

tréninku. Po asi roce, co jsem trénoval, bylo hlavní posilování. Pokud jsi chtěl umět 

dobře parkour, musel jsi hodně posilovat. O pár let později to bylo naopak. Už se spíše 

trénovaly techniky a posilovalo se formou tréninku. Takhle se pár každých pár let měnil 

pohled na ten trénink, až v poslední době se do parkouru dostává trenérství.  

Já: Když už jsi tu zmínil to trenérství, kdy se vlastně začal parkour brát profesionálně? 

S vedenými tréninky? 

Tomáš: Vedené tréninky byly odjakživa. Na fóru Parkour.cz mělo každé město svoje 

vlákno, například tréninky Brno, Praha atd. Tam mohl přijít kdokoliv, kdo měl o 

parkour zájem a vždy tam byl jeden člověk, ten nejzkušenější, který vedl ty tréninky. Ty 

tréninky byly zadarmo, trenér se všemi trénoval a bylo to v přátelském duchu. I ten 

člověk, který to vedl, nebyl brán jako trenér, spíše jako člověk, co s nimi trénuje a 

předává jim zkušenosti.  

Poslední dva až tři roky tu vzniká oficiální trenérství, kde už je regulérní trenér, tréninky 

mají určitou formu. Parkour už není jen aktivita pro pár nadšenců, ale veřejnost si o tom 

hledá informace a parkour se stává velmi populární. Lidé vidí parkour v médiích a mají 



 

 

zájem o to si to zkusit, proto je potřeba mít vysloveně trenéra, který je za účastníky 

zodpovědný a lidé si platí za výsledky, kterých dosáhnou. 

Já: Mají tihle trenéři nějakou licenci?  

Tomáš: Parkour je relativně mladý sport, proto těch kvalifikovaných trenérů není tolik. 

První parkourová licence u nás vznikla před čtyřmi roky. Tuto licenci získalo asi 10-15 

lidí. Byla to licence druhé třídy, 150 hodinová a od té doby vznikla ještě jedna licence, 

která byla už jen 50 hodinová. Tuto licenci udělalo asi 15 lidí, což znamená, že 

v Čechách existuje maximálně 30 licencovaných parkourových trenérů s tím, že těch 15, 

kteří mají tu 50 hodinovou licenci, jsou jen asistenti. Zbytek trenérů si udělá licenci na 

gymnastiku a slovíčkaří, že trénují například všestrannost, kde je právě i parkour.  

Já: Ta licence je dělaná pod kým?  

Tomáš: Jediná možná licence byla od Sokola, která je akreditovaná MŠMT. Ta 50 

hodinová už akreditovaná není. Zohir přišel s tím, že si udělá vlastní licence, abychom 

nebyli limitováni Sokolem a třeba tím, že oni vypíšou termín 1x za rok. My 

potřebujeme mít kvalitní trenéry a nemůžeme si dovolit čekat rok na licenci, proto jsme 

si udělali vlastní, která si myslím bude lepší než ta od Sokola, protože ji budou dělat 

přímo parkouristi. A učit to budou ti lidé, kteří mají tu 150 hodinovou od Sokola.  

Já: Existují zde i trenéři bez jakékoliv akreditace a licence? Je to dobré pro cvičence? 

Tomáš: Parkour teď zažívá velký „boom“. Všechny neziskovky, které zaštiťují sport, 

chtějí také nabízet parkour. Často se stává, že ten parkour učí člověk, který se věnuje 

parkouru rok nebo dva a nemá zkušenosti s vlastním tréninkem, natož s nějakým 

trenérstvím. Protože je pod tou neziskovkou nebo organizací, tak se dostane k tomu, aby 

ten parkour trénoval, protože těch trenérů je nedostatek. Nevím, jestli je lepší mít 

alespoň tohohle trenéra nebo žádného trenéra, my tady v In Motion se snažíme ty 

trenéry pořád rukovat, aby u nás ty tréninky byly kvalitní, aby se lidi nezranili a aby 

měli větší progress, než jsme měli my.  

Já: Zmínil jsi InMotion, můžeš mi říct, co to je, kdy to vzniklo, jaké jsou jeho cíle? 

Tomáš: V počátku, v roce 2010 vznikl tým In Motion, což byla skupina kamarádů, kteří 

spolu chtěli trénovat. Pak začali dělat více komerční věci, takže třeba vystoupení pro 

lidi, přišly nějaké nabídky pro televize a reklamy, takže bylo lepší udělat tým, díky 

kterému mohli propojit parkour s tou komerční stránkou. V roce 2016 jsme se rozhodli, 



 

 

že postavíme první parkourovou halu v Čechách. Tehdy vznikla nová firma s.r.o. 

jménem In Motion Academy, která už teď postavila 3 haly v Praze, Brně a Plzni. Pod 

námi je většina licencovaných trenérů. Nesnažíme se předávat jen parkour, ale snažíme 

se i to, aby lidi parkour bavil, aby to nebyla jen rutina jako třeba v gymnastice. 

Například nelpíme na tom, že člověk nemůže trénovat salto, dokud nevydrží 20 minut 

ve stojce. Každý z nás, kdo začínal, byl schopen skočit salto i bez toho aniž by musel 

vydržet 20 minut ve stojce, tak proč bychom to měli nutit dělat i ty děti? Proto máme 

samozřejmě v hale třeba molitanovou jámu, aby se cvičenci vyhnuli zraněním. Na 

druhou stranu máme zde i dřevěné překážky, aby cvičenci, kteří trénují tady, byli 

připraveni trénovat venku na betonových zídkách.  

Já: plánujete s In Motion další rozvoj, třeba další halu v Čechách? 

Tomáš: Samozřejmě plánujeme i další haly a větší rozvoj, ale samozřejmě to záleží na 

hodně věcech. Na kvalitním prostoru, jestli je v daném městě o parkour zájem a jestli 

tam jsou trenéři, se kterými bychom tam mohli spolupracovat. Co se týče rozvoje 

parkouru, tak děláme všechno pro to, aby to zůstalo v těch kolejích, kde to je posledních 

10 let, aby ta komunita v parkouru byla přátelská. Aby si lidi pomáhali, radili si, byli 

kamarádi. Pořádáme různé akce, kam přijíždí třeba i zahraniční runneři. To, co jsme 

chtěli zažít posledních 10 let, se teď snažíme zprostředkovat pro ty lidi, kteří začínají 

s parkourem.  

Já: Tys byl u zrodu parkouru. Myslíš si, že zájem o parkour ještě roste nebo že už 

dosáhl svého maxima? Jestli chodí na tréninky více či méně lidí? 

Tomáš: Dá se říct, že parkour je teď na vrcholu. Zájem o něj je velký. Doufám, že se 

pletu, ale mám pocit, že jak rychle parkour začal, tak rychle může i skončit. Věřím, že si 

parkour najde své zájemce a že jich nebude málo, protože je to aktivita pro každého. 

Naopak třeba u parkouru zůstanou lidi, co mají opravdu zájem o parkour a nebudou to 

dělat všichni, protože to dělá třeba jejich kamarád.  

U nás v akademii máme přeplněno. Kdykoliv vypíšeme tréninky na nové pololetí, tak 

jejich kapacita se během dvou dnů zaplní, což je nějakých 500 lidí v Praze, to samé je 

v Brně i v Plzni. Těžko říct, jestli ten zájem o parkour opadne, ale ti příznivci se najdou 

vždycky.  

Já: Navštěvují vaše tréninky i dospělí/starší lidé nebo jen děti?  



 

 

Tomáš: Dospělých je samozřejmě méně. Nevíme, čím to je, jestli si dospělí myslí, že to 

není pro ně nebo že na videích vidí, že to dělají hlavně mladí nebo je to tou reklamou, 

která je hlavně přes youtube a dospělí s tím nejsou tolik v kontaktu. Momentálně 

trénujeme v Praze asi 50-60 dospělých. Myslím si, že časem odpadne zájem dětí, ale ti 

dospělí si k tomu vytvoří nějaký vztah a zůstanou u parkouru.  

3. Poděkování a rozloučení 

  

 


