
 

PŘÍLOHA 1: Dotazník pro české a slovenské závodníky (v češtině) 

 

Vážený účastníku Jizerské 50, 

v rámci zpracování diplomové práce na Univerzitě Karlově Vás prosíme o vyplnění 

přiloženého dotazníku. Celý proces Vám zabere 5 minut a výsledky dotazníku budou využity 

jako zdroj pro zpracování diplomové práce na téma ekonomický dopad Jizerské 50 na ČR a 

Liberecký kraj. Tento výzkum poslouží následně také pro další rozvoj Jizerské 50 a 

zlepšování služeb účastníkům jednotlivých závodů Jizerské 50. 

Vaše odpovědi budou zcela anonymní, pouze pokud se budete chtít zúčastnit soutěže o 

zajímavé výhry, budeme potřebovat znát Vaši e-mailovou adresu.  

Předem děkujeme za Váš cenný čas.  

 

Pokud nebudete znát přesné hodnoty, prosím zkuste odhadnout alespoň přibližné částky.

  

 

 

1) Jaké je vaše pohlaví?  

  

 

2) Jaká je Vaše národnost? 

      

- vypište: 

 

3) Do jaké věkové kategorie patříte?  

 do 18 let (ročník 1997 a mladší)  - 29 (ročník 1996 - 1986)  

30 - 39 (ročník 1985 - 1976)   - 49 (ročník 1975 - 1966)  

- 59 (ročník 1965 - 1956)  - 69 (ročník 1955 - 1946)  

70 let a více (ročník 1945 a starší) 

 

4) Zúčastnil/a jste se osobně 48. Jizerské 50 2015 přímo na místě v Jizerských horách? 

ANO  

NE  (Při volbě této odpovědi byl dotazník předčasně ukončen, jelikož dotyčný nebyl 

vhodným respondentem.) 

 

 



 

5) Zúčastnil/a jste se: 

aktivně jako závodník 

jako doprovod/divák 

jako organizátor/pořadatel 

 jako VIP host 

jako partner/stánkař 

jako novinář 

jako jiné (vypište) 

 

6) Kterého/ých  závodu/ů jste se zúčastnil/a? (Více možných odpovědí) 

Jizerské 50 Jizerské 25  

 port sprintu izerské 

 

 

7) Jaké bylo v době Jizerské 50 2015 Vaše trvalé bydliště? 

 Liberecký kraj  ČR mimo Liberecký kraj   zahraničí 

 

8) Kolik členů Vaší domácnosti včetně Vás se zúčastnilo 48. Jizerské 50 v roce 2015?  

(Tj. počet lidí, za kolik vyplňujete tento dotazník !!!) Za členy domácnosti jsou počítány 

všechny osoby, které s Vámi sdílejí společnou domácnost. Pokud již někdo z Vaší domácnosti 

vyplnil tento dotazník za celou domácnost, velice Vám děkujeme, ale  Vy již zbytek dotazníku 

prosíme nevyplňujte! Pokud dotyčný/á nevyplnil/a údaje za všechny členy domácnosti, pak prosíme 

vyplňte za členy zbývající. 

 Počet: ________ 

 

9) Jaké byly Vaše (Vaší domácnosti) výdaje na dopravu v souvislosti s návštěvou akce? 

Osobní automobil - výdaje na pohonné hmoty    ________ Kč  

Osobní automobil - výdaje na parkování     ________ Kč 

MHD, taxi, autobus (pokud máte předplacené MHD, uveďte 0)   ________ Kč 

Vlak         ________ Kč 

Jiné          ________ Kč 

 

 



 

 

10) Jaké byly Vaše (Vaší domácnosti) další výdaje v souvislosti s návštěvou akce? 

Startovné na závod(y)       ________ Kč 

Sportovní oblečení a vybavení, mazání lyží ap.    ________ Kč 

Restaurace, bary, občerstvení      ________ Kč 

Potraviny v obchodech       ________ Kč 

Ubytování         ________ Kč 

Nákup suvenýrů ap. v souvislosti s návštěvou akce   ________ Kč 

Nákup nesportovních oděvů, obuvi ap. kvůli návštěvě akce  ________ Kč 

Průvodci, turistické služby CK, CA      ________ Kč 

Jiné          ________ Kč 

 

11) Z toho přímo na stadionu v Bedřichově ve stáncích a v OC Nisa na registraci ve 

stáncích mimo startovného byly výdaje celkem? (např. Swix, Enervit, Kama, Eleven, 

upomínkové předměty Jizerská 50, občerstvení na stadionu a další) 

________ Kč  

 

12) Přijel s Vámi na závod ještě někdo další mimo členy Vaší domácnosti, kdo se žádného 

závodu nezúčastnil? 

ANO  

NE   

 

13) Odkud doprovod(y) pochází? (Respondentovi se otázka objevila pouze v případě kladné 

odpovědi na předchozí otázku.) 

 z Libereckého kraje - počet osob: ________ 

 z ČR, ale mimo Liberecký kraj - počet osob: ________ 

 pochází ze zahraničí - počet osob: ________ 

 

14)  Kolik nocí jste strávil/a mimo domov v souvislosti s Jizerskou 50?  

v Libereckém kraji: ________   

v jiných krajích ČR:________     

 



 

15) Jak důležitý faktor byla 48. Jizerská 50 2015 při rozhodování navštívit Liberecký 

kraj?  (Zvolte prosím na škále, ke kterému z výroků se více kloníte:)   

Zcela nedůležitý            Hlavní důvod návštěvy  

       0      1       2        3        4        5        6         7         

 

16) Připravoval/a jste se na trase Jizerské 50 někdy mimo období akce? 

ANO jednou ANO vícekrát NE 
 

17) Zúčastníte se na základě Vašich zkušeností dalšího ročníku Jizerské 50 v roce 2016? 

 

 

 

 

 

 

18) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (Pozn.: Pokud stále studujete např. střední školu, je 

Vaše nejvyšší ukončené vzdělání základní, nebo pokud studujete vysokou školu, je Vaše nejvyšší 

ukončené vzdělání středoškolské.) 

úplné vysokoškolské (VŠ) 

bakalářské nebo vyšší odborné (pomaturitní)  

nebo vyučení s maturitou  

nebo vyučení bez maturity 

 dokončené  

základní nedokončené 

 

19) Kolik obyvatel má obec/město, kde bydlíte? 

 

50 001 – 100 000 

10 001 – 50 000 

3 001 – 10 000 

do 3 000 

 

 

 

 



 

20) Jaký je Váš čistý měsíční příjem? 

 000 Kč    

 001 – 30 000 Kč  

30 001 – 45 000 Kč 

 001 – 60 000 Kč   

 001 Kč a více 

 

21) Pokud se chcete zúčastnit soutěže o startovné na libovolný závod v rámci Jizerské 50 

(SKI 2016 nebo RUN 2015), čepici Kama Jizerská 50, tričko Jizerská 50 podepsané 

Martinem Koukalem , placatku Jizerská 50, balíček od Enervitu či balíček od Swixu, 

napište svůj e-mail zde: 

 

 

 

 

Děkujeme za Váš čas a poskytnuté informace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA 2: Dotazník pro ostatní zahraniční závodníky (v angličtině) 

 

Dear Jizerska 50 visitor,  

we would like to ask you for filling out the enclosed questionnaire, which explores the 

economic impact of Jizerska 50. Filling out the questionnaire will take you 5 minutes 

maximum and the results of this questionnaire will be used as a source for writing a master´s 

thesis which deals with economic impact of Jizerska 50 on the Czech Republic and Liberec 

Region. This research will also be used for further development of Jizerska 50 and 

improving Jizerska 50 and its service to individual races visitors. 

 

Thank you in advance for your valuable time.  

 

If you do not know exact value, please try to estimate at least approximate prices  

 

1) Gender:  

  

 

2) Nationality: 

         

– please specify: 

 

3) Age-group: 

18 (years of birth 1997 and younger)  - 29 (years of birth 1996 - 1986) 

- 39 (years of birth 1985 - 1976) - 49 (years of birth 1975 - 1966) 

- 59 (years of birth 1965 - 1956) - 69 (years of birth 1955 - 1946) 

70 and more (year of birth 1945 and older) 

 

4) Did you personally participated in 48
th

 Jizerská 50 in 2015 in Jizera Mountains? 

YES  

NO (Při volbě této odpovědi byl dotazník předčasně ukončen, jelikož dotyčný nebyl 

vhodným respondentem.) 

 



 

5)  You participated: 

actively as a competitor 

as an accompaniment/viewer 

as an organizer 

as a VIP guest 

as a partner / stallholder 

as a journalist 

– please specify: 

 

6) In which races have you participated?  

Jizerska 50 Jizerska 25 Bedrichovska 30 

 relay Raul   

 

 

7) Place of Residency (at the time of Jizerska 50)  

 – outside of Liberec Region  

 

 

8) How many members of your household, including you, have participated (actively or 

passively) in 48
th

 Jizerska 50 in the year 2015?  (i.e. number of people on whose behalf 

you would be filling out this questionnaire!!!)  

 Number: ________ 

 

9) What were the travel expenses of your household in connection with this event?  

(1€ = 27 CZK ) 

Own car – expenses on fuel     ________ CZK  

Own car – expenses on parking     ________ CZK 

Public transportation, taxi, bus      ________ CZK 
(in case you have a subscription, please state 0)     

Train        ________ CZK 

Other        ________ CZK 

 

 

 



 

 

10) Please state other expenses in connection with this event? (1€ = 27 CZK) 

Start fee        ________ CZK 

Sporting clothes and equipment, ski service etc.   ________ CZK  

Restaurants, bars, snacks      ________ CZK 

Food in shops       ________ CZK 

Accommodation       ________ CZK 

Official merchandise      ________ CZK 

Non-sporting clothes and footwear shopping etc.  ________ CZK 

Guides, touristic services      ________ CZK 

Others        ________ CZK 

 

11) Please calculate expenses directly at Bedrichov Stadium shops and at registration OC 

Nisa Liberec shops, excluding start fees? (i.e. Swix, Enervit, Kama, Eleven, Jizerska 50 

official merchandise, refreshments at stadium etc.)  

 ________ CZK 

 

12) Did you accompany by someone who hasn´t participated in any of the races, except 

the members of your household? 

 

 

 

13) Where these people originate from? (Respondentovi se otázka objevila pouze v případě 

kladné odpovědi na předchozí otázku.) 

– number of people: _____ 

from the Czech Rep., but outside of Liberec Region – number of people: _____ 

– number of people: _____ 

 

14) How many nights did you accommodated outside of your home due to Jizerska 50?  

in the Liberec Region: ________ 

other CZE regions:_______     

 

 

 



 

15) How important factor was 48
th

 Jizerska 50 2015 for your decision to visit Liberec 

Region? (Please choose the answer you tend more.) 

Entirely unimportant     Main reason to visit  

       0      1       2        3        4        5        6         7         

 

16) Did you train yourself on Jizerska 50 tracks besides the event? 

     

 

17) Based on your experience - do you plan to participate in Jizerska 50 in 2016? 

 

 

 

 

 

 

18) What is the level of your highest completed education? 

 

gree or Tertiary Professional School 

-leaving 

exam 

-leaving 

exam 

 

non-completed 

 

19) What is the population of the municipality where you live? 

 

 001 – 100 000 

 001 – 50 000 

 001 – 10 000 

 000 inhabitants 

 

 

 

 

 



 

20) Where is your net monthly income? 

 000 CZK (ca. 555  €)   

 001 – 30 000 CZK (ca. 556 - 1 111 €)  

 001 – 45 000 CZK (ca. 1 112 - 1 666 €)  

 001 – 60 000 CZK (ca. 1 667 - 2 222 €)   

 001 CZK and more (ca. 2 223 €)  

 

21) To get chance of winning free entry to selected race of Jizerska 50 (SKI 2016 or RUN 

2015) or any other prize, please quote you e-mail address here: 

 

 

 

 

Thank you for your responses!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


