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10. PŘÍLOHY 

 

 

Obrázek 10.1 Mapa Jičína a rozložení sportovišť 

A – Zimní stadion  

B – Sportovní areál v Lipách 

C – Aquacentrum  

D – Horolezecká stěna 

E – Golf club 

F – Sokolovna  

G – Matějkovo cvičiště 

H – Koupaliště Kníže 
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Tabulka 10.1 Hospodářský výsledek stadionu od roku 2007 do roku 2012 

 

(Vlastní výpočty autora) 
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Tabulka 10.2 Využitelnost ledu za říjen 2012 

ŘÍJEN 2012    

Celkem volných hodin za měsíc 393,75 

Celkem pronajatých hodin s rolbou 370,25 

Nevyužitý led v hodinách   23,5 

(Vlastní výpočty autora) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10.3 Využitelnost ledu za listopad 

2012 

LISTOPAD 2012     

Celkem volných hodin za měsíc 450 

Celkem pronajatých hodin s rolbou 444,75 

Nevyužitý led v hodinách   5,25 

(Vlastní výpočty autora) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10.4 Využitelnost ledu za prosinec 

2012 

PROSINEC 2012    

Celkem volných hodin za měsíc 465 

Celkem pronajatých hodin s rolbou 438,5 

Nevyužitý led v hodinách   26,5 

(Vlastní výpočty autora) 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN 2012
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Celkem pronajatých hodin s rolbou Nevyužitý led v hodinách

 

Obrázek 10.2 Graf využitelnosti pro říjen 2012 

 

LISTOPAD 2012
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Obrázek 10.3 Graf využitelnosti pro listopad 

2012 
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Obrázek 10.4 Graf využitelnosti pro prosinec 

2012 
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Tabulka 10.5 Využitelnost ledu za leden 2013 

LEDEN 2013    

Celkem volných hodin za měsíc 465 

Celkem pronajatých hodin s rolbou 443 

Nevyužitý led v hodinách   22 

(Vlastní výpočty autora) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10.6 Využitelnost ledu za únor 2013 

ÚNOR 2013    

Celkem volných hodin za měsíc 420 

Celkem pronajatých hodin s rolbou 412 

Nevyužitý led v hodinách   8 

(Vlastní výpočty autora) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10.7 Využitelnost ledu za březen 2013 

BŘEZEN 2013    

Celkem volných hodin za měsíc 465 

Celkem pronajatých hodin s rolbou 420,25 

Nevyužitý led v hodinách   44,75 

(Vlastní výpočty autora) 

 

LEDEN 2013
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Obrázek 10.5 Graf využitelnosti pro leden 2013 

 

 

ÚNOR 2013
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Obrázek 10.6 Graf využitelnosti pro únor 2013 

 

 

BŘEZEN 2013
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Obrázek 10.7 Graf využitelnosti pro březen 2013 
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Obrázek 10.8 Dotazník – rekonstrukce zimního stadionu (ZS) v Jičíně 

Anketa - rekonstrukce zimního stadionu (ZS) v Jičíně:    

          

Dobrý den,          

          

jmenuji se Jan Sedláček a jsem studentem VŠB-TUO v Ostravě. Píši diplomovou práci na téma: 

„Marketingová strategie výstavby sportovního zařízení města Jičín (Zimní stadion)“ a rád bych 

Vás touto cestou poprosil o pomoc prostřednictvím vyplnění tohoto dotazníku.  

          

Moc děkuji za čas, který jste mi věnovali.      

          

          

Datum a místo vyplnění:        

          

Pohlaví:   muž    žena     

          

Věk:   méně než 20 let   20 až 50 let   50 let a více 

          

Počet dětí:   žádné    1 až 2 děti   více jak 2 děti 

          

Trvalé bydliště:   v Jičíně    do 30 km    nad 30 km 

          

Vztah ke sportu:   nevěnuji se žádnému sportu, ani nenavštěvuji utkání jako fanoušek 

   nevěnuji se žádnému sportu, ale pravidelně*1 navštěvuji utkání jako fanoušek 

   jsem rekreační sportovec/sportovkyně    

   jsem členem/členkou zdejšího klubu (uveďte jakého:                                                       ) 

   jsem hráčem jednoho z týmů (neregistrované) jičínské hokejové ligy 

   jsem hráčem HC Jičín, BK Nová Paka, HC Lomnice nad Popelkou 

          

Ve svém volném čase navštěvuji aktivně/pasivně*2 tyto sportovní zařízení: (více možných odpovědí) 

          

   Zimní stadion   Fotbalové hřiště   Aquacentrum 

   Koupaliště Kníže   Fitness    Tenisové hřiště 

   Basketbalové hřiště   Atletickou dráhu   Házenkářské hřiště 

   Cyklo/in-line stezky   Tělocvičny na ZŠ   Kuželna  

   Jiné (dopiště jaké):       

          

Týdně se věnuji sportu*3:          1x          2x          3x          4x          5x          vícekrát týdně 

          

Cena vstupného na utkání „A“ týmu (40 Kč) je:     

          

   nízká    přiměřená    vysoká  

          

Cena vstupného na veřejné bruslení (30 Kč dospělý, 20 Kč děti do 15 let) je:  

          

   nízká    přiměřená    vysoká  
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Cena pronájmu ledu pro veřejnost (1 600 Kč/hodina bez časomíry) je:   

          

   nízká    přiměřená    vysoká  

          

Při vstupu na zimní stadion využívám „Městskou kartu“:*4  ANO / NE  

          

Uvítal/a bych slevové akce, či zvýhodněné vstupné:*4   ANO / NE  

          

V případě, že jste zaškrtl/a „ANO“, jaké slevové akce byste uvítal/a:    

          

………………………………………………………………………………………………………… 

          

Jsem s výslednou podobou a funkčností stadionu „spokojen/nespokojen“.*4 

          

V případě, že jste ponechal/a „nespokojen“, jaké nedostatky jste na ZS postřehl/a:  

          

………………………………………………………………………………………………………… 

          

Na rekonstrukci zimního stadionu bylo vynaloženo:     

          

   méně než 50 mil   50 mil až 100 mil   více jak 100 mil 

          

Dle mého názoru bylo vhodné/nevhodné*4 rekonstruovat zimní stadion.   

          

Proč si myslíte, že bylo „vhodné“, či „nevhodné“ rekonstruovat zimní stadion?  

          

………………………………………………………………………………………………………… 

          

………………………………………………………………………………………………………… 

          

…………………………………………………………………………………………………………. 

          

          

          

Děkuji Vám za trpělivost při vyplňování dotazníku!!!     

          

          

          

          

          

          

          

          

*1 pravidelně - alespoň jednou za měsíc navštívím jakékoli utkání jako fanoušek    

*2 ponechte variantu, která ve vašem případě převládá (druhou možnost škrtněte)   

*3 zakroužkujte, či jinak výrazně označte kolikrát v týdnu se aktivně věnujete sportu alespoň 30 minut denně 

*4 nehodící se škrtněte, popřípadě vymažte       
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Obrázek 10.9 Sportovní Areál při prvním otevření roku 1975 

 

 

 

Obrázek 10.10 Zimní stadion po rekonstrukci v roce 1994 
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Obrázek 10.11 Zimní stadion před zahájením rekonstrukce v roce 1986 

 

 

 

 

Obrázek 10.12 Zimní stadion před zahájením rekonstrukce v roce 1986 
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Obrázek 10.13 Návrh na výstavbu ZS ze strany amerického investora 

 

 

Obrázek 10.14 Konstrukce nového zimního stadionu v Jičíně
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Obrázek 10.15 Leták hokejové školy a školy bruslení k otevření stadionu 

 

 

 

 

 

 


