
STRANA 22 Aktuality NJR – ČERVEN 2016

Váš názor na cestovní ruch v Jihlavě
  Jihlava je městem, …  

    určitě ano  spíše ano  spíše ne  rozhodně ne

kde je toho hodně k vidění.    

kde je mnoho možností kulturního vyžití.    

kde je mnoho možností sportovního vyžití.    

kde je dobrá nabídka ubytovacích služeb.    

kde se lze dobře najíst a napít.    

kde je obsluha profesionální.    .

kde se cizinec bez problémů domluví cizími jazyky.    

kam je dobré dopravní spojení.    

kde lze snadno zaparkovat.    

kde je čistý vzduch.    

kde je uklizeno a čisto.    

kde je bezpečno.    

kde je zábava.    

kde vládne dobrá atmosféra.    

 13. Označte, které z akcí podle Vás nerozlučně patří k Jihlavě a posilují pozitivní vnímání města  
     v rámci regionu nebo celé ČR. Můžete označit více možností.  

 14. Které objekty byste doporučil/a návštěvníkům, kteří Jihlavu navštíví poprvé? Zakroužkujte maximálně 3 odpovědi:  

 15. Jaký je podle Vašeho názoru celkový počet návštěvníků,  
 
  kteří za rok přijedou do Jihlavy?  

 příliš vysoký

 dostatečně vysoký

 o něco nižší než by mohl být

 velmi nízký

 

 17. Co by měl magistrát udělat pro to, aby do Jihlavy přijíždělo více návštěvníků? Uveďte, prosím, maximálně 3 odpovědi:  

1.

2.

3.

 18. Uveďte, prosím, maximálně 3 přínosy (výhody) a 3 nevýhody, které podle Vašeho názoru cestovní ruch Jihlavě přináší:  

Přínosy Nevýhody

1.  1.

2.  2.

3.  3.

 19. A úplně na závěr: pokud byste nám chtěl/a cokoli sdělit, využijte prosím prostor níže:   

 16. Jak často se v Jihlavě potkáváte se zahraničními návštěvníky?  

  velmi často

 často

 občas

 zřídka

 nikdy

 Havíření

 Mezinárodní festival dokumentárních fi lmů

 Festival Mahler Jihlava

 Svatomartinský průvod 

 Dechovky

 Živá hudba na náměstí

 Zápasy HC Dukla

 Zápasy FC Vysočina

 Vysočina Fest

 Jihlavská 24MTB

 Jihlavský půlmaraton

 Jiné:

 Podzemní chodby/kolektory

 Židovský hřbitov

 Dům Gustava Mahlera

 Aquapark Vodní ráj

 Brána Matky Boží

 Muzeum Vysočiny

 Horácké divadlo

 Horácký zimní stadion

 Opevnění (hradby)

 Radnice

 Oblastní galerie Vysočiny

 Zoologická zahrada

 Jiná možnost – uveďte:

Ceny pro respondenty a vylosované výherce věnovalo Město Jihlava, Rodinný park Robinson a divadlo DIOD.

Vyplněný tištěný dotazník prosím odevzdejte do 30. 6. 2016 na těchto místech: Městská informační centra v radnici 
na Masarykově náměstí a v ulici Hluboká, Turistické informační centrum v Bráně Matky Boží v ulici Věžní. 

Děkujeme za Váš čas a názor!


