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2Úvod

Publikace Češi a sport vznikla na základě 
pravidelných průzkumů společnosti MultiSport 
Benefit ve spolupráci s NMS Market Research.
Cílem je přinést unikátní pohled na to,  
jak česká populace vnímá a hodnotí pohyb 
jako důležitý faktor podpory zdravého  
a spokojeného života.

O společnosti  
MultiSport Benefit, s.r.o.
Firma MultiSport Benefit, s.r.o. působí v ČR od roku 2010 a je dceřinou 
společností Benefit Systems SA. Tato mateřská společnost byla 
založena v roce 2001 a zaujímá vedoucí postavení na polském trhu 
zaměstnaneckých benefitů v oblasti sportu a relaxace. Hlavním 
produktem společnosti MultiSport Benefit, s.r.o. je partnerská síť zařízení, 
které lze navštívit s kartou MultiSport. Jedná se o zaměstnanecký 
benefit, který může zaměstnavatel pracovníkům buď plně hradit, na jeho 
financování se podílet, nebo si měsíčně kartu zaměstnanec platí sám.

Kartu MultiSport mohou 
zaměstnanci využít každý den  
na jeden volný vstup v síti  
více než 2 700 sportovních  
a relaxačních zařízení po celém 
Česku a Slovensku. Na výběr  
zde mají širokou škálu aktivit.  
Tento benefit tedy dává 
držitelům karty možnost 
vyzkoušet si různé aktivity  
a dělat zrovna to, na co  
mají náladu.

Karta MultiSport dnes dává 
více než 170 000 českým 
zaměstnancům příležitost, 
aby se cítili lépe jak  
po fyzické, tak i psychické 
stránce. Díky tomu jsou 
zdravější, spokojenější 
a výkonnější v práci. 
Napomáhá tak se snížením 
fluktuace zaměstnanců  
a posílením loajality  
vůči zaměstnavateli.



3Představení 

V MultiSportu si zakládáme na odbornosti 
a znalosti potřeb našich uživatelů, jejich 
zaměstnavatelů i partnerských sportovišť. 

Nejen proto vnímáme pravidelné průzkumy trhu 
v oblasti sportu jako klíčové kroky, které sehrávají 
obrovskou roli ve formování našich produktů. 
Analyzujeme trh a sledujeme jeho měnící  
se podobu. Jedině tak můžeme adekvátně 
reagovat na stále se vyvíjející prostředí. Detailní 
znalost jednotlivých oblastí nám pomáhá  
v dlouhodobém úsilí umožnit lidem cítit se lépe  
a poskytovat tak jistou motivaci k aktivnímu 
životu, protože o tom to celé je. Zdravější lidé 
jsou spokojenější. 

Data, která máme příležitost zprostředkovat,  
by tak mohla podnítit kritickou diskusi  
v oblasti prevence zdraví, a to ať už fyzického, 
tak i psychického. A protože si v MultiSportu 
uvědomujeme úlohu sportu v životech nás 
samotných, rádi bychom poslali impuls i k vám, 
našim uživatelům, klientům či partnerům,  
a pomohli vám s osvětou třeba i ve vašem okolí.  
I vy se můžete cítit lépe! 

V NMS o sobě odjakživa rádi říkáme, že máme 
technologie zabudované v naší výzkumnické 
DNA, ale já nepochybuji o tom, že je to  
i sport. Zvlášť nebo společně, „nmsáci“ běhají, 
hrají míčové sporty, lezou, posilují, cvičí jógu, 
jezdí nejen do práce na kole. Spolupráce  
s MultiSportem je tedy naprosto přirozená  
a můžeme v rámci ní zužitkovat nápady i energii, 
kterou si sportem nabíjíme. I pro mě jako 
sportovce jsou naše společné několikaleté 
výzkumy svým způsobem srdcová záležitost. 

Výzkum Češi a sport je jedinečná sonda  
do sportování české veřejnosti. Každý rok  
Čechy oslovujeme a poznáváme jejich  
sportovní návyky i vnímání sebe sama.  
A můžeme sledovat, k jakým změnám dochází. 
O to zajímavější je, že jsme průzkumy s českými 
sportovci začali dělat už před příchodem covidu. 

Ve výsledcích proto vidím mnohem víc  
než jen zajímavý PR obsah. Velký přesah má 
právě sledování vývoje v čase a je důležité,  
že můžeme zatím jenom nedůrazně, ale přece 
vztyčeným prstem varovat před dopadem 
koronakrize a s ní souvisejících změn  
na zdravý životní styl a sportovní návyky  
naší populace (včetně dětí), který se nám  
začíná do výsledků propisovat. 

A je skvělé, že MultiSport chce tato data  
udržet naživu, dát je k dispozici i veřejnosti  
a otevírat diskusi na tak prosté, přitom 
veledůležité téma, jako je pohyb.

Miroslav Rech 
CEO  

MultiSport Benefit, s.r.o.

Stanislav 
Radocha

Client Service Manager  
NMS Market Research s.r.o

V MultiSportu máme interní marketingový tým, 
díky němuž můžeme rychle a efektivně reagovat 
na momentální potřeby firmy, klientů, partnerů 
i uživatelů. Pro naše aktivity jsou data velice 
důležitá, protože na jejich základě můžeme 
směrovat vývoj komunikace, produktu  
a celkové strategie firmy. 

Naše každoroční průzkumy nám pomáhají 
sledovat trendy v různých oblastech. Troufnu  
si říct, že máme celkem přehled o aktivitě 
obyvatel ČR. Snažíme se na tato data adekvátně 
reagovat a uplatňovat je dál. Věříme, že prevence 
zdraví je téma, které by mělo rezonovat 
společností. Budeme rádi, když následující 
informace budou čtenářům k užitku a třeba  
je inspirují i v jejich dalších plánech.

Lukáš Krištof 
Marketing Manager 

MultiSport Benefit s.r.o.
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45 % 
ČECHŮ SE POVAŽUJE 
ZA SPORTOVCE.

7 

ČECHŮ  
SPORTUJE ALESPOŇ  

JEDNOU MĚSÍČNĚ.

z 10

69 %
NESPORTOVCŮ 
PŘIZNÁVÁ, ŽE ANI DALŠÍ 
ČLENOVÉ JEJICH 
RODINY NESPORTUJÍ.

Češi a sport

NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
SPORTY

52 %
PROCHÁZKY  
A VÝŠLAPY  
DO HOR 34 %

CYKLISTIKA

24 %
PLAVÁNÍ 22 %

BĚH

44 % 
ČECHŮ BY CHTĚLO 
ZKUSIT NOVÝ SPORT. 
PŘEVAŽUJE BĚH.

1/4
ČECHŮ V UPLYNULÉM 

ROCE S NĚJAKÝM 
SPORTEM SKONČILA. 

Motivace a bariéry

SPORT JE ZÁBAVA!

TÉMĚŘ

60 %
ČECHŮ SPORTUJE,  
ABY SE CÍTILI DOBŘE 
FYZICKY I PSYCHICKY. 

4 
ČECHŮ NEVEDOU 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ 
STYL KVŮLI 

NEDOSTATKU  
VŮLE NEBO ČASU.

z 10

ZHRUBAUVÁDÍ JAKO 
JEDNU Z PŘEKÁŽEK 

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ 
A FINANCE. 25 % 1

ČECHŮ 
SPORTUJE  
V DŮSLEDKU 
KORONAKRIZE 
MÉNĚ ČASTO.

POUZE

1/10
ČECHŮ NEBRÁNÍ NIC 
V TOM, ABY ŽILI ZDRAVĚ.

4

4HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ



5Financování sportovních aktivit Sport jako benefit

1/4
ČECHŮ  
DO SPORTU TÉMĚŘ 
NEINVESTUJE.

1/5
RESPONDENTŮ 
VÝDAJE NA SPORT 
VŮBEC NEŘEŠÍ.

28
ČECHŮ JE 
PŘESVĚDČENÝCH,  
ŽE NA SPORTOVIŠTÍCH 
OPROTI LOŇSKU  
PLATÍ VÍCE.

1/3
NEMÁ POCIT, ŽE BY 

JEJICH SPORTOVIŠTĚ 
ZDRAŽILA.

4 500 KČ/MĚSÍC.

Z 10
ČECHŮ SE V RÁMCI SVÝCH 
SPORTOVNÍCH AKTIVIT  
VEJDOU DO

 %
NEJVÍCE PREFEROVANÉ BENEFITY  

44 ČECHŮ OBECNĚ 
VNÍMÁ SPORT 
JAKO ZAJÍMAVÝ 
BENEFIT.

28
ČECHŮ SPORT 
JAKO BENEFIT 
PŘÍLIŠ NEBO 
VŮBEC NELÁKÁ.

44 % 34 %
STRAVENKY  

31 %
PŘÍSPĚVKY  
NA POJIŠTĚNÍ

24 %
PŘÍSPĚVKY  
NA SPORT 

VÍCE DNÍ  
DOVOLENÉ

70 ČECHŮ  
SPORT JAKO 
BENEFIT NEMÁ.

BY TENTO BENEFIT OSLOVIL,  
A POKUD BY JEJ ZAMĚSTNAVATEL 

NABÍDL, SPORTOVALI BY VÍCE.

% % 

5

1/3
 %



6Děti a pohyb

1/3 
RODIČŮ PŘIPOUŠTÍ, ŽE 

JEJICH DĚTI MAJÍ BĚHEM 
KORONAKRIZE MÉNĚ 
POHYBU NEŽ DŘÍVE.

UBYLO DĚTÍ, 
KTERÉ DĚLAJÍ 
AKTIVNĚ NĚJAKÝ 
SPORT.

1/5 
BY UVÍTALA 
VÍCE POHYBU 
PRO SVÉ DĚTI.

2/3 
SI MYSLÍ, ŽE  

JEJICH DĚTI MAJÍ  
DOSTATEK POHYBU.

POUZE

28
DĚTÍ  
MÁ V OBLIBĚ FOTBAL.

6 

RODIČŮ (VÍCE NEŽ 
LONI) SI MYSLÍ, 

ŽE STÁT NEDĚLÁ 
DOST PRO TO, ABY 

MOTIVOVAL DĚTI 
KE SPORTU.

z 10

 % 

Design výzkumu

ON-LINE SBĚR  
DAT V ČESKÉM  
NÁRODNÍM PANELU

ČNP: osloven  
reprezentativní vzorek dle
-   pohlaví, 
-   věku (18–69 let),
-   velikosti místa bydliště,
-   kraje.

-   Sport
-   Financování sportu
-   Životní styl

Věk
18–34 let
35–44 let
45–54 let
55–69 let

28 %
25 %

21 %
26 %

Pohlaví
Muži
Ženy

50 %
50 %

Metodologie Struktura vzorku 6

Čistý měsíční příjem
Méně než 15 000 Kč
15 001 Kč–25 000 Kč

Více než 25 000 Kč
Neuvedeno

25 %
33 %

31 %
11 %

Velikost místa bydliště
Do 100 000 obyvatel

100 000+ obyvatel
77 %

23 %

Vzdělání
ZŠ / SŠ bez maturity

SŠ s maturitou
VŠ

49 %
32 %

19 %

Zaměstnanecký status
Zaměstnanci (souk. sektor)

Zaměstnanci (st. sektor)
Živnostníci, OSVČ

Podnikatelé
Pracující studenti

Nepracující studenti
V domácnosti
Nezaměstnaní

Jiné

43 %
13 %

5 %
1 %
3 %
4 %
9 %

3 %
18 %

Kraj
Hlavní město Praha

Středočeský
Jihočeský

Plzeňský
Karlovarský

Ústecký
Liberecký

Královéhradecký
Pardubický

Vysočina
Jihomoravský

Olomoucký
Zlínský

Moravskoslezský

13 %
12 %

6 %
5 %
3 %
7 %
4 %
5 %
5 %
5 %

12 %
6 %
6 %
11 %

Velikost vzorku: N=807 ČNP
Sběr dat: 15.–22. 11. 2021
Délka dotazníku: 7 minut

Cílová skupina

Téma výzkumu
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KAPITOLA

Češi a sport

1
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45 % 
Čechů se považuje 
za sportovce
Za sportovce se považuje necelá polovina populace. Aktuální data ukazují, 
že 7 z 10 Čechů sportuje alespoň jednou měsíčně. Nicméně tendence 
sportovat pravidelně (alespoň 2–3x týdně) je o 30 % nižší, než tomu bylo 
v roce 2020. Čtyři z deseti Čechů uvádí jako hlavní překážku k vedení 
zdravého životního stylu nedostatek času nebo vůle.

U nesportovců 
nesportuje ani 
nikdo další z rodiny 

69 % 
nesportovců přiznává,  
že ani další členové jejich 
rodin nesportují. 

V roce 2020 byla tato 
korelace o 5 % nižší.

68 % Čechů sportuje 
alespoň jednou měsíčně
Ti, kteří se považují za sportovce, sportují 
s vyšší frekvencí. Téměř polovina z nich 
se sportu věnuje alespoň 3x týdně. 

Denně  
nebo častěji

5–6krát 
týdně

3–4krát 
týdně

2krát 
týdně

1krát 
týdně

Méně než 
jednou týdně

Méně než 
 jednou měsíčně

Řekli by o sobě,  
že sportují

3 % 4 % 16 % 16 % 15 % 15 % 32 %

N=361

Jak často v průměru sportujete? 
Populace ČR N=807, všichni respondenti

Neřekli by o sobě,  
že sportují

N=395

Neví
N=51

Češi a sport

7 

z 10

7 %

8 %

31 %

29 %

20 %

5 % 4 %
10 %

22 %

62 %

2 % 10 %

24 %

20 %

20 %

27 %

K úrovni  
sportovní kondice 
a životnímu stylu 
Čechů se vyjádřil 
Event Manager  
Pavel Páv.

https://multisport.cz/novinky/cesi-a-sport


9Češi a sport

Jaké sporty  
a jak často  
Češi provozují?

Nejoblíbenějšími sporty 
zůstávají i nadále oblíbené 
procházky a výšlapy do hor, 
ačkoliv o něco méně, než 
tomu bylo v loňském roce.  
Mezi populární aktivity se dále 
řadí cyklistika, plavání a běh.

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ 
SPORTY

S různou intenzitou  
se jim věnuje  

34-52 % Čechů.

INTENZIVNÍ SPORTY

Provozuje 6–22 % 
Čechů. Většina z nich 
se jim věnuje alespoň 

jednou týdně. Jen 
minimum je provozuje 

nárazově.

REKREAČNÍ SPORTY

Provozuje 6–24 % 
Čechů. Polovina 
se jim věnuje ani 
ne jednou týdně. 

Částečnou výjimkou 
je fotbal.

SEZONNÍ SPORTY

Provozuje 5–11 % 
Čechů. Patří sem 
především zimní 
sporty a bruslení.

Populace ČR N=551 
Sportuji alespoň jednou měsíčně, zobrazeny  
jsou sporty, které provozuje alespoň 5 % z nich.

Denně 5-6x  
týdně

3-4x 
týdně

2x  
týdně

1x  
týdně

<1x 
 týdně

<1x 
měsíčně

Procházky, výšlapy do hor

Cyklistika

52 %

34 %

Plavání24 %

Fotbal11 %

Tenis7 %

Badminton6 %

Běh22 %

Jóga a pilates16 %

Silový trénink v posilovně, fitness12 %

Běhaní na pásu7 %

Skupinové lekce6 %

Sjezdové lyžování, snowboarding11 %

Inline bruslení9 %

Lední bruslení7 %

Běh na lyžích5 %

52 % 

24 % 

22 % 

11 % 

CYKLISTIKA
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1/4 
Čechů skončila s nějakým sportem
Zdravotní omezení a nedostatek času jsou nejčastějšími důvody  
pro ukončení pohybových aktivit. V případě plavání byl úpadek zapříčiněn 
převážně covidovými omezeními a následným uzavřením bazénů. 44 % 

Čechů by chtělo zkusit nový sport
Nejčastěji se odhodlávají vyzkoušet běh, cyklistiku nebo tenis.  
Volba daného sportu však nemusí nutně vycházet pouze z náročnosti  
či dostupnosti, ale i například z potřeby se socializovat.  

Více jak polovina Čechů preferuje sportovat sama. U 40 % populace 
upřednostňujících spíše kolegialitu a týmového ducha převládá  
v 68 % sportování s přáteli. 

Nejčastěji  
Čechům chybí  

bazény, koupaliště  
a fitness centra.

Nejčastěji  
si dokupujeme 
proteiny

Doplňkové produkty  
si ve sportovních zařízeních 
kupuje jen 13 % Čechů.

Nejčastěji  
sáhnou  
po proteinech  
a různých  
nápojích. 13 %

Frekvence sportování  
v posledních letech

Od loňského roku  
však svou frekvenci  

sportování udrželo méně lidí  
než mezi lety 2019–2020.

V důsledku koronakrize  
narostl počet těch,  

kteří sportují méně často  
o 10procentních bodů na 24 %.

Plavání14 %

Procházky, výšlapy do hor13 %

Běh12 %

Cyklistika12 %

Fotbal9 %

Jóga a pilates8 %

Tenis7 %

Bojové sporty7 %

Sjezdové lyžovaní, snowboarding7 %

Silový trénink v posilovně, fitness7 %

Zdravotní omezení

Nedostatek času
Covid-19

Jiné

Čechů je spokojeno s výběrem 
dostupných sportovišť.

60 % 

Partnerská zařízení  
sítě MultiSport přináší 

ucelený pohled  
na popularitu sportovních 

aktivit přímo z terénu. 

https://multisport.cz/novinky/financovani-sportovnich-aktivit/


11

KAPITOLA

Motivace 
a bariéry

2
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Sportujeme, abychom se cítili dobře
Nejvíce Čechů sportuje především proto, aby se cítili dobře jak fyzicky, 
tak i psychicky. Fyzická aktivita nejvíce přispívá k uvolňování endorfinu,  
a to nehledě na sportovní aktivitu, které se člověk právě věnuje. Není 
 tak divu, že v nás pohyb probouzí pocit štěstí. Jednou z hlavních 
motivací je ale i prostý fakt, že sport je zábava.

Hlavní bariéry pro zdravý životní styl
Jako stěžejní překážky k tomu vést zdravý životní styl uvádějí  
Češi nedostatek vůle a času – zmiňují je 4 z 10 Čechů. Stejně jako  
v roce 2020 má 1/10 Čechů naopak pocit, že žádné bariéry nemají a žijí 
zdravě. Pokud člověk sám sportuje, tak i jeho blízcí a rodina sportují více.  
Na frekvenci sportování má však také vliv dostupnost sportovišť.

Jaké jsou vaše další důvody?Jaký je váš hlavní důvod sportovat?

Respondent mohl uvést více možností, ale hlavní důvod byl pouze jeden. 
Populace ČR N=551, sportuje alespoň jednou měsíčně

Chci se cítit dobře

Chci se cítit psychicky lépe

Chci vypadat lépe

Protože je to zábava

Pomáhá mi to snižovat stres

Potřebuji zlepšit  
svou výkonnost a kondici

Chci být silný a fit

Chci zhubnout nebo přibrat

Využívám jako prevenci 
budoucích onemocnění

Chci se cítit sebevědoměji

Trávení času s jinými lidmi

Připravuji se  
na závody či soutěž

Jiný důvod

21 %

11 %

9 %

14 %

8 %

7 %

5 %

6 %

5 %

3 %

3 %

64 %

52 %

43 %

42 %

41 %

40 %

35 %

35 %

32 %

29 %

23 %

6 %

3 %

Nedostatek vůle

39 % 

20 % 
hlavní 

překážka

překážka

39 % 

19 % 
hlavní 

překážka

překážka

Nedostatek času

Zdravotní  
omezení

27 % 

15 % 
hlavní 

překážka

překážka

Kvůli Covidu nechci 
chodit do společnosti

23 % 

7 % 
hlavní 

překážka

překážka

Finanční náročnost

Fyzická omezení

21 % 

4 % 
hlavní 

překážka

překážka

16 % 

5 % 
hlavní 

překážka

překážka

Respondent mohl u překážek uvést více možností,  
ale hlavní překážku pouze jednu. Populace ČR N=807.

1/10 
Čechů si myslí,  
že žije zdravě.

POUZE 

2 %

1 %

Nedostatek vůle

Jak odhodit bariéry  
a udržet motivaci popisuje 
Marek Katrňák, sportovní 

psycholog a lektor 
programů duševního zdraví.

https://multisport.cz/novinky/motivace-a-bariery-cechu/
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Financování 
sportovních  
aktivit 3
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500
Financování sportovních aktivit

4 z 10 
sportujících Čechů za sport  
utratí nejvýše 500 Kč měsíčně.  
1/10 za sport vůbec neplatí.

1/5 naopak výdaje za sport vůbec neřeší. 51 % z nich přitom platí 
jednorázově. Permanentky nebo předplacené karty využívá asi 1/3 Čechů.  

Kolik měsíčně zaplatíte za využívání sportovních zařízení nebo za návštěvu sportovních aktivit? 
Populace ČR N=468, pouze ti, kteří platí za využívání sportovních zařízení. 
Populace ČR N=497, pouze ti, kteří platí za využívání sportovních zařízení.  

40 % 
Čechů neví jistě,  

kolik utratí měsíčně  
za sport.

Necelých

16 %
15 %
14 %
13 %
12 %
11 %

10 %
9 %
8 %
7 %
6 %
5 %
4 %
3 %
2 %
1 %

0 %

o 3 p. b.

o 4 p. b.
o 8 p. b.

o 2 p. b.

o 1 p. b. o 2 p. b.

=

do 150 151-250 251-400 401-600Kč 601-800 801-1000 1001-1200 1201-1500  > 1500

rok 2020

rok 2021

Na sportovištích oproti loňsku platí více 28 % Čechů
28 % Čechů je přesvědčených, že na sportovištích oproti loňsku platí 
více. Naopak 1/3 nemá pocit, že by jejich sportoviště zdražila.

23 %

31 %25 %

20 %

Zaznamenal/a jste během, posledního roku zdražení nebo nárůst ceny za návštěvy sportovních aktivit?
Populace ČR N=551, sportuji alespoň jednou měsíčně

39 %

Nevím Ne, ceny jsou stejné

30 %

Ano, platím více

28 %

Ne, platím méně

2 %

1/4 sportující populace  
do sportu téměř neinvestuje

Výši nákladů 
spojených  
se sportem 
neřeším

Výdaje na sport 
jsou velké,  

ale snažím se  
je kontrolovat

Do sportování 
se snažím 

investovat  
co nejméně

Do sportování 
v podstatě 
neinvestuji 
žádné peníze

p. b. = procentní body

o 2 p. b.

o 1 p. b.

Jaký je váš přístup, co se týče financování vašich sportovních aktivit?
Populace ČR N=551, sportují alespoň jednou měsíčně.

Partnerská zařízení 
sítě MultiSport  

se vyjádřila  
ke změnám  

v ceně služeb  
a návštěvnosti svých 

zákazníků. 

https://multisport.cz/novinky/financovani-sportovnich-aktivit/
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Jaké benefity Češi preferují?
Pro více než 44 % Čechů je i nadále nejvíce preferovaným benefitem  
více dní dovolené. Příspěvky na sport jako benefit se tak objevují  
až na čtvrtém místě se zájmem pouhých 24 % respondentů. Vnímání 
a potřeba sportovních aktivit se však za poslední roky díky koronakrizi 
změnila - 1/4 populace je omezila a naopak pouze 1/5 je zintenzivnila.

Nabízí váš zaměstnavatel  
sport jako benefit?

Sportovali byste více  
s takovým benefitem?

Pokud byste měl/a na výběr  
z následujících benefitů, které 
tři byste preferoval/a nejvíce?

Populace ČR N=807

Sportovali byste vice s 
takovým benefitem?

Populace ČR N=567

N=807

16 %

70 %

14 %
Ano

Ne

Nevím

N=567

36 %

33 %

31 %
Ano

Ne

Nevím

Nakolik je pro vás zajímavý 
sport jako benefit?

N=807

14 %

33 %

27 %

Velmi  
zajímavý

Spíše  
zajímavý

Ani zajímavý, ani nezajímavý

Rozhodně 
nezajímavý

Spíše  
nezajímavý

30 %

15 %

13 %

70 % 
Čechů  
ani sport jako 
benefit nemá

1/3 z nich si ovšem 
myslí, že pokud  
by jejich zaměstnavatel 
takový benefit nabídl, 
sportovali by více. 

Sport jako zajímavý 
benefit označuje  
44 % Čechů, zatímco 
28 % Čechů příliš  
nebo vůbec neláká.

1

2

3

Více dní dovolené

Stravenky

Příspěvky na pojištění

Příspěvky na sport

Služební automobil

Příspěvky na dopravu

Sick day

Jazýkové kurzy

Příspěvky na kulturu

Firemní tarif na telefon

Nevím

Žadný

44 %

34 %

31 %

24 %

22 %

21 %

15 %

15 %

15 %

11 %

6 %

5 %

50 % 
aktivní populace 

stále přetrvává zájem 
o sport a i navzdory 

pandemii se mu 
věnují stejně často 

jako dříve.

U více než Situaci benefitů na trhu  
z oblasti sportu uvádí  

Jana Měchová,  
Sales Team Leader  

společnosti MultiSport.

https://www.youtube.com/watch?v=LzexNo28DN8
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Stát 
nemotivuje 
děti ke sportu
Zhruba 60 % rodičů (více než předchozí rok) si myslí, že stát/společnost 
dostatečně nemotivuje děti ke sportu. Část populace je však vůči této 
oblasti méně vyhraněná - 25 % respondentů úlohu státu či společnosti 
nedokáže zhodnotit a pouze 16 % lidí si myslí, že je motivace dostačující. 

Děti mají dostatek pohybu,  
myslí si rodiče
2/3 rodičů si však myslí, že jejich děti mají dostatek pohybu,  
1/5 by naopak uvítala více. Nicméně i tak 1/3 rodičů připouští,  
že jejich děti mají během koronakrize méně pohybu než dříve.

Aktivně sportují děti  
pouze 1/3 českých rodičů
Zároveň od předchozího roku ubylo dětí, které dělají aktivně nějaký sport. 
Nejčastěji hrají fotbal, kterému se věnuje 28 % dětí.

FOTBAL 

je nejoblíbenějším 
sportem u dětí 

Dělají vaše děti aktivně nějaký sport? Jaký? Populace ČR N=542, mají děti.

Ano

Ne

Nevím

30 %

66 %

3 %

Fotbal

Florbal

Tanec

Plavání

Lední hokej

Atletika 5 %

5 %

6 %

8 %

12 %

28 %

60 %

Myslíte si, že mají děti dostatek pohybu? 
Populace ČR N=542, mají děti.

Jaké množství pohybu mají během koronakrize. 
Populace ČR N=542, mají děti.

Ano Ne Nevím

68 % 22 % 11 % 7 % 54 % 29 % 10 %

Více Stejně Méně Nevím

Důležitosti pohybu dětí  
komentuje nutriční  

terapeutka Šárka Knížková  
a trenérka Nikola Bartáková.

https://multisport.cz/novinky/deti-a-pohyb/
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Pro média
Pro více informací či komentář k této  
publikaci nás neváhejte kontaktovat.

Barbora Blažková
Brand and Communication Specialist

E-mail: b.blazkova@multisport.cz
Mobil: +420 720 969 287

Lukáš Krištof
Marketing Manager

E-mail: l.kristof@multisport.cz
Mobil: +420 702 248 072

Děkujeme za Vaši pozornost
MultiSport


