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Mezi návštěvníky Jizerské magistrály převažují lidé
z nejbližšího okolí a z Prahy
V Bedřichově 20.3.2013
V sobotu 9.3.2013 se na stadionu v Bedřichově konal DEN JIZERSKÉ MAGISTRÁLY. Akce byla
určená široké veřejnosti. Dospělí i děti si tu mohli zazávodit, prohlédnout si techniku na úpravu
stop a dokonce se v ní i svézt. Zaměstnanci JIZERSKÉ, o.p.s. se při této příležitosti ptali
příchozích lyžařů na názory spojené s magistrálou. Dotazník vyplnilo přes 250 lidí.
Obdobně jako při loňském průzkumu z výzkumu vyplynulo, že nejvíc návštěvníků magistrály přichází
z Prahy, Liberecka a Jablonecka. Návštěvníci z Prahy tvořili 34 %, z Libereckého kraje pocházelo
celkem 27 % návštěvníků ( z toho 17 % přímo z Liberce a 7 % z Jablonce n. N.). Vysoký podíl
návštěvníků byl zaznamenán také z kraje Středočeského (16 %) a Královéhradeckého (8 %).

Téměř třetina dotázaných přiznala, že magistrálu navštíví jen jednou za zimu, proti tomu necelá pětina
návštěvníků uvedla, že do stop Jizerské magistrály vstoupí i několikrát týdně. Jenom 5 %
z dotázaných bylo na magistrále vůbec poprvé, 3 % pak tvoří lyžaři, kteří jsou na magistrále denně.
Ochotných přispívat na úpravu stop bylo 91 % ze všech dotázaných, jen 4 % pak ochotu přispívat plně
zamítla. Téměř polovina ze všech dotázaných (49 %) uvedla, že v této zimní sezóně již na úpravu
magistrály přispěla. Nejčastěji lidé volili nákup samolepek a odznaků (70 %). Tato varianta příspěvku
dominovala i u skupiny lidí, kteří zatím nepřispěli, ale chtějí. Druhým nejoblíbenějším způsobem
dobrovolného příspěvku jsou dle dotázaných dárcovské SMS. Zhruba desetina pak přispívá zasláním
finanční částky přímo na účet veřejné sbírky.
Z výsledků jednoznačně vyplývá, že všechny formy veřejné sbírky na podporu Jizerské magistrály
mají své příznivce. To dokazuje i složení příspěvků v rámci veřejné sbírky za letošní zimní sezónu,
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kdy 75 % z celkové sumy tvoří příjmy z prodeje předmětů, cca 20 % jsou finanční příspěvky zaslané
přímo na sbírkový účet a zbylých 5 % pak příspěvky z dárcovských SMS.
Celková hodnota na účtu veřejné sbírky se pomalu blíží k částce 500 tisíc Kč, za to patří všem,
kteří nás jakkoli podpořili, obrovské díky!
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