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Vážení občané, v současné době probíhají práce na tvorbě Strategického 
plánu rozvoje sportu města Jihlavy. Součástí je zjišťování míry sportovní par-
ticipace občanů, oblíbenosti jednotlivých sportů, či spokojenosti obyvatel s 
podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity.

Chtěli bychom Vás tímto vyzvat k vyplnění krátkého dotazníku, jehož pro-
střednictvím máte zároveň možnost vyjádřit se k současnému stavu podpory 
sportu. Dotazník je určen osobám starším osmnácti let, žáci a studenti bu-
dou vyplňovat jiný dotazník ve školách. Výsledky šetření budou mít výrazný 
vliv na budoucí směřování veřejné podpory sportu, na rozvoj sportovní in-

frastruktury, či realizaci sportovních programů a akcí pro veřejnost. Dotaz-
ník, prosím, vyplňte i v případě, že se sportu aktivně nevěnujete.  

Tištěnou verzi dotazníku máte možnost vyplnit zde a odevzdat jej v obou 
vstupech do radnice na městských informačních centrech, nebo můžete vyu-
žít online verzi dotazníku na této adrese: lokalsport.cz/jihlava 

Odkaz naleznete zároveň na facebookovém profi lu radnice facebook.com/
mestojihlava a na webových stránkách města www.jihlava.cz

Dotazník bude je možné vyplnit a odevzdat od 1. 11. do 20. 11. 2017.
Děkujeme Vám. -tz-

Plán rozvoje sportu města Jihlavy – Dotazník

Sport v Jihlavě – dospělí občané
Vážení občané Jihlavy, prosíme Vás, věnujte 

jen několik minut vyplnění dotazníku, který se 
zabývá oblastí sportu, volnočasovými aktivita-
mi a podmínkami pro jejich realizaci v našem 
městě. Dotazník, prosím, vyplňte i v případě, 
že se aktivně nevěnujete přímo sportu. Dotaz-
ník je anonymní, výsledky nebudou spojovány 
s Vaší osobou. Jedná se o součást realizace Plá-
nu rozvoje sportu v Jihlavě. Děkujeme.

1 Jak často ve svém volném čase sportujete?
Sportováním se rozumí alespoň 30 minut fyzic-

kých aktivit (včetně neorganizovaného sportu – 
běhu, plavání, cyklistiky, turistiky atd.) 

Vaši odpověď, prosím, zaškrtněte. Můžete zaškrt-
nout jen jednu možnost.

☐  Alespoň 3x týdně
☐  1–2x týdně
☐  Jen několikrát za měsíc
☐  Nesportuji 

2 Co Vám nejvíce brání v pravidelném spor-
tování nebo pohybových aktivitách?

Můžete zaškrtnout i více možností.
☐  Nic mi nebrání   
☐  Nemám kde sportovat
☐  Únava 
☐  Nemám dostatek času
☐  Nemám dostatek motivace  
☐  Nemám, s kým bych sportoval
☐  Mám zdravotní problémy
☐  Nemám dostatek peněz
☐  Nemám rád soutěžení  
☐  Nemám chuť ani zájem sportovat
☐  Jiné (uveďte):

3 Jakou formou nejčastěji sportujete?
V případě odpovědi „Nesportuji“ tuto položku pře-

skočte. Můžete zaškrtnout jen jednu možnost.
☐  Sportuji především organizovaně – jsem ak-

tivním členem sportovního klubu
☐  Sportuji především neorganizovaně, ale jsem 

aktivním členem klubu
☐  Sportuji jen neorganizovaně (sám/sama, s ro-

dinou, s dětmi, s přáteli)
☐  Nesportuji

4 Jaké sporty v současnosti děláte alespoň 
jednou za 2 týdny, nebo během sezony?

Můžete zaškrtnout více možností.
☐  Žádný sport
☐  Atletiku   
☐  Akrobacii
☐  Badminton
☐  Basketbal
☐  Běh
☐  Bike    
☐  In-line brusle/skateboarding 
☐  Cyklistiku  
☐  Fitness   
☐  Florbal   
☐  Fotbal   
☐  Gymnastiku   
☐  Hasičské sporty  
☐  Házenou  
☐  Hokej/Bruslení  
☐  Hokejbal   
☐  Judo   
☐  Karate   
☐  Lyžování – běžky  
☐  Lyžování (alpské)  
☐  Orientační běh  

☐  Parkour   
☐  Plavání  
☐  Snowboard   
☐  Squash   
☐  Stolní tenis  
☐  Tanec   
☐  Tenis   
☐  Triatlon
☐  Turistika   
☐  Veslování (kanoistika) 
☐  Volejbal  
☐  Všeobecná sportovní činnost (např. Sokol)
☐  Workout
☐  Jiné (uveďte): 

5 V kolika jihlavských sportovních klubech 
jste aktivním členem?

Můžete zaškrtnout jen jednu možnost.
☐  3 a více
☐  2
☐  1
☐  Nejsem členem v Jihlavě, ale jsem členem 

klubu z jiného města či obce
☐  Nejsem členem žádného sportovního klubu

6 Kam myslíte, že by měla být prioritně smě-
řována podpora sportu ze strany Města?

Můžete zaškrtnout i více možností.
☐  Na sportovní akce a programy pro veřejnost
☐  Sportovním klubům
☐  Mládeži ve sportovních klubech
☐  Na novou sportovní infrastrukturu (sporto-

viště, cyklostezky, sportovní zóny)
☐  Na podmínky pro sport zdravotně postiže-

ných 
☐  Jiné (uveďte):

7 Jaká zařízení pravidelně navštěvujete pro 
realizaci Vaší sportovní činnosti?

8 Jste nespokojen/a se stavem některých pla-
cených sportovišť? Jakých?

9 Jste nespokojen/a se stavem některých vol-
ně přístupných sportovišť? Jakých?

10 Jste nespokojen/a s časovou dostupností 
některých sportovišť? Jakých?

11 Jak často se aktivně účastníte sportovních 
akcí pro veřejnost?

Můžete zaškrtnout jen jednu možnost.
☐  Účastním se pravidelně
☐  Účastním se zřídka
☐  Aktivně se neúčastním sportovních akcí

12 Jak často se účastníte sportovních akcí 
jako divák?

Můžete zaškrtnout jen jednu možnost.
☐  Účastním se pravidelně
☐  Účastním se zřídka
☐  Nenavštěvuji sportovní akce jako divák

13 Zamyslíte-li se nad situací v části města, ve 
které žijete, jak jste spokojen/a s její vybave-
ností pro sportovní činnost?

☐  Jsem spokojen/a
☐  Jsem spíše spokojen/a

☐  Nevím
☐  Jsem spíše nespokojen/a
☐  Jsem nespokojen/a 

14 Jak hodnotíte napojení na cyklostezky v 
lokalitě Vašeho bydliště?

(Ohodnoťte jako ve škole - 1 nejlepší, 5 - nejhorší)
☐  1   ☐  2
☐  3   ☐  4
☐  5   ☐  Nevím

15 Jakým způsobem se nejčastěji dozvídáte 
o sportovních programech, akcích či iniciati-
vách v Jihlavě?

Můžete zaškrtnout i více možností.
☐  Webové stránky města
☐  Nástěnky
☐  Facebook   
☐  Televize 
☐  Tištěná periodika  
☐  Jiný způsob (uveďte):

16 Odhadněte prosím, kolik Kč měsíčně 
utratí v průměru jeden člen Vaší domácnosti 
za sportovní aktivity (vstupy do sportovních za-
řízení, poplatky a členství v klubech, nákup vyba-
vení atp.)

☐  0 Kč   ☐  1–100 Kč
☐  101–200 Kč  ☐  201–300 Kč
☐  301–500 Kč  ☐  501 Kč a více

17 Chtěli byste v Jihlavě nějaká sportoviště, 
která zde chybí? Jaká? Máte případně nějaké 
výhrady k současnému stavu podpory a rozvo-
je sportu?

Máte možnost se volně vyjádřit:

18 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
☐  Základní
☐  Střední odborné bez maturity
☐  Střední odborné s maturitou
☐  Gymnázium
☐  Vyšší odborné
☐  Bakalářské
☐  Další vysokoškolské

19 Kolik je Vám let?
☐  18-29  ☐  30-39
☐  40-49  ☐  50-59
☐  60-69  ☐  70-79
☐  80 a více

20 V jaké části města Jihlavy bydlíte?
☐  Lokalita „Březinky, Kalvárie“
☐  Lokalita „okolí hřbitova“
☐  Lokalita „Bedřichov, Královský vršek, Hlavní 

nádraží a okolí“
☐  Lokalita „Hruškové Dvory“
☐  Lokalita „Centrum“ 
☐  Lokalita „Na Slunci, Sasov“
☐  Lokalita „Dolina, Staré Hory, Horní Kosov“
☐  Příměstské části (Antonínův Důl, Červený 

Kříž, Heroltice, Henčov, Helenín, Hosov, Kosov, 
Pávov, Pístov, Popice, Vysoká, Zborná)

21 Jste žena/muž?
☐  Žena
☐  Muž

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku!


