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Výsledky dotazníkového šetření v rámci Dne Jizerské
magistrály
V Bedřichově 19.3.2015
V sobotu 8.3.2015 se na stadionu v Bedřichově konal další ročník DNE 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 230 lidí.
Obdobně jako v průzkumech v letech 2012 a 2013 vyplynulo i z letošního výzkumu, že nejvíce
návštěvníků magistrály přichází z Prahy, Liberecka a Jablonecka. Z Libereckého kraje pocházelo
tentokrát celkem 48 % návštěvníků (z toho 23 % přímo z Liberce a 18 % z Jablonce n. N.).
Návštěvníci z Prahy tvořili 32 %.

Odkud pochází návštěvníci Jizerské magistrály (v %)

Pozn.: V roce 2014 průzkum vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám neprobíhal.

Zhruba pětinu z dotázaných tvořili lidé, kteří magistrálu navštíví jednou za týden, asi 18 % pak přichází
dvakrát do týdne a 8 % i častěji. Téměř pětina dotázaných také přiznala, že magistrálu navštíví jen
jednou za zimu.

Podpořte Jizerskou magistrálu a pošlete dárcovskou sms ve tvaru DMS MAGISTRALA na číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč, Jizerská magistrála obdrží 28,50 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha.

Valná většina (92 %) lidí uvedla, že jsou ochotni přispívat na úpravu stop, 7 % pak ochotu přispívat
plně zamítlo. Zajímavé je i to, že 65 % ze všech dotázaných uvedlo, že v této zimní sezóně již na
úpravu magistrály přispělo. Nejčastěji lidé volili nákup samolepek a odznaků (78 %). Tato varianta
příspěvku dominovala i u skupiny lidí, kteří zatím nepřispěli, ale chtějí (66 %). Druhým nejčastěji
uváděným způsobem dobrovolného příspěvku jsou dle dotázaných dárcovské SMS.
Z výsledků je tedy patrné, že všechny formy veřejné sbírky na podporu Jizerské magistrály mají své
příznivce, ačkoli ve skutečnosti lidé více než DMS spíše využívají možnost zaslat příspěvek přímo na
účet. Dokazuje to složení příspěvků v rámci veřejné sbírky za celou zimní sezónu, kdy 86 % z celkové
sumy tvoří příjmy z prodeje předmětů, cca 13 % jsou finanční příspěvky zaslané přímo na sbírkový
účet a zbylé 1 % pak příspěvky z dárcovských SMS.
Celkově se díky veřejné sbírce v letošní sezóně získalo již přes půl milionu korun, takže
obrovské díky všem!
Na závěr dotazníku měli lyžaři také možnost sdělit své připomínky. Toho využilo 27 % z dotázaných,
zbytek uvedlo, že jsou se vším spokojeni. Mezi připomínkami se pak nejčastěji objevovalo následující:
nedostatek parkovacích míst, vysoké parkovné, nedostatečná kapacita občerstvení na magistrále,
úzké stopy a chybějící zázemí jako jsou převlékárny či úschovna.
Všem, kteří nám věnovali svůj čas a vyplnili dotazník, děkujeme.

Za tým JIZERSKÉ, o.p.s.
Mgr. Jana Lhotová
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