PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Dotazník pro osoby věnující se jezdectví
Příloha č. 1 k bakalářské práci
Pobořilová, I. (2014): Jezdecká turistika
Dotazník pro osoby věnující se jezdectví

Jmenuji se Iveta Pobořilová a jsem studentkou 3. ročníku Fakulty tělesné výchovy a
sportu Univerzity Karlovy v Praze, oboru TVS. Dovoluji si Vám předložit anketu s
prosbou o její vyplnění, které Vám nezabere více než 10 minut. Údaje, které mi
poskytnete, využiji ve své bakalářské práci.
Vyplňte prosím následující anketu. Můžete zaškrtnout i více odpovědí.
Za Vaši ochotu a čas Vám předem velice děkuji.
S pozdravem Iveta Pobořilová

Kolik je Vám let?
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Pohlaví
muž
žena
Povolání:

Dosažené vzdělání:
základní
středoškolské bez maturity
středoškolské s maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské
Čistý měsíční příjem (příp. příjem rodičů):

do 10 000,-

do 20 000,-

do 30 000,-

do 40 000,-

do 50 000,50 000,- a více

Koně:
mám vlastního
mám v pronájmu
jsem členem klubu a platím pravidelné příspěvky
platím si jednotlivé jízdy
Věnuji se:
Pod pojmem jezdecká turistika si můžeme představit: Vycházky na koni jsou základem
jezdecké turistiky. Pod tímto pojmem rozumíme ježdění v terénu, trvající 1 – 4 hodiny,
při kterém se překoná vzdálenost 7 – 30 km a které má svou složku pohybovou,
technickou a poznávací. Výlety a túry na koni jsou cesty v přírodě trvající zpravidla
celý den, při kterých se překoná od 30 do 70 km a mají zpravidla všechny obsahové
složky. Putování na koni. O putování hovoříme, když se spojí několik celodenních túr
do jednoho celku.
sportovní ježdění (parkur, drezura, dostihy,…)
rekreační ježdění
jezdecká turistika
Jak jste se k jezdectví dostal/la?

rodina
přátelé
náhoda
doporučení

Jiné:
Jak dlouho jezdíte?
méně než 1 rok
1 – 2 roky
2 – 5 let
5 – 10 let
10 let a více
Jak často jezdíte?
denně
4 – 5 krát týdně
2 – 3 krát týdně
jednou týdně
jednou za 14 dní
jednou za měsíc
příležitostně
Jak často se věnujete jezdecké turistice?
denně

4 – 5 krát týdně
2 – 3 krát týdně
jednou týdně
jednou za 14 dní
jednou za měsíc
příležitostně
Jak dlouho trvají vyjížďky při jezdecké turistice?
méně než 1 hodinu
1 – 2 hodiny
2 – 3 hodiny
3 – 4 hodiny
4 hodiny a více
Účastníte se jedno a vícedenní jezdecké turistiky? *

ano

ne
Účastním se:
vyplňte jen pokud jste v otázce č. 13 odpověděli ANO
jednodenních výletů

dvoudenních
třídenních
čtyřdenních
pětidenních
šestidenních
týdenních
výlet trvá více než týden
Kolik měsíčně utratíte za ježdění?

do 1000,1000,- až 3000,3000,- až 5000,5000,- až 10 000,10 000,- a více

Příloha č. 2: Tip na výlet ve Středočeském kraji
Příloha č. 2 k bakalářské práci
Pobořilová, I. (2014): Jezdecká turistika
Stezka Žežice – Pečice – Orlík n. Vltavou – Zalužany – Nestrašovice
Délka trasy: 52 km
Barva: modrá
Stanice: Žežice, Kozárovice, Nestrašovice
Převažující podklad: zpevněné lesní a polní cesty
Zajímavosti na stezce:
Památník vojna Lešetice

(Zdroj: http://www.muzeum-pribram.cz/cz/pamatnik-vojna-lesetice/z-historie/)
Památník posledních výstřelů 2. Světové války Milín

(Zdroj: http://www.pedy.estranky.cz/clanky/zajimavosti/posledni-strela-2_-svetovevalky-z-11_-kvetna-1945.html )

Zámek Orlík

(Zdroj: http://www.zamekorlik.cz/cs/)
Zámek Zalužany

(Zdroj: http://www.obec-zaluzany.cz/info/zamek)

