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Příloha č. 1: Dotazníkové šetření pro účely zpracování bakalářské práce na 

téma Využitelnost CHKO Bílé Karpaty 

Mé jméno je Tereza Běláková a jsem studentkou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, se 

zaměřením na ekonomiku cestovního ruchu. Vyplněním následujícího dotazníku mi pomůžete 

k průzkumu, který budu dále rozebírat ve své bakalářské práci. Mnohokrát Vám děkuji. 

Otázka č. 1 

Navštívili jste již někdy oblast Bílých Karpat? 

ANO / NE (pozn. pokud ne, prosím jen o vyplnění otázky č. 2 a otázky č. 3) 

Otázka č. 2 

Plánujete někdy v budoucnu tento region navštívit? 

URČITĚ ANO / MOŽNÁ / SPÍŠE NE / URČITĚ NE 

Otázka č. 3 

Z jakých zdrojů jste se o možnosti využití cestovního ruchu v Bílých Karpatech dozvěděli? 

 Internet 

 Cestopisné pořady v televizi 

 Naučné časopisy 

 Reference známých a přátel 

Otázka č. 4 

Do které věkové skupiny se řadíte? 

   0 – 20 

 21 – 40 

 41 – 60 

 41 – 60 

 61 a víc 

Otázka č. 5 

Jste ŽENA / MUŽ? 

Otázka č. 6 (je možné vybrat více odpovědí) 

Jaký byl důvod Vaší návštěvy regionu? 

 Turistika a sport 

 Historie, kultura 

 Relaxace, zdraví 

 Návštěva sportovní, kulturní akce 

 Návštěva příbuzných a známých 

Otázka č. 7 

Jak dlouhý byl Váš pobyt? 

 Jednodenní 

 Víkendový (prodloužený víkend) 

 Týdenní 

 Delší než týdenní 

Otázka č. 8 

Navštívila jste tento region více než jednou? 

ANO / NE 
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Otázka č. 9  

Který druh turistiky v regionu uplatňujete nejvíce? (je možné vybrat více odpovědí) 

 Poznávací 

 Cykloturistika 

 Pěší turistika 

 Lyžařská turistika 

 Vodní turistika 

 Naučné stezky 

 Hippoturistika 

 Táboření 

 Agroturistika 

 Návštěva sportovní a kulturní akcí 

Otázka č. 10 

Jak celkově hodnotíte region z hlediska rozvoje cestovního ruchu? 

 Významná destinace s možnostmi rozvoje cestovního ruchu 

 Atraktivní destinace s dosud malým využitím potenciálu cestovního ruchu 

 Bezvýznamná destinace s možnostmi rozvoje cestovního ruchu 

 Bezvýznamná destinace bez možností rozvoje cestovního ruchu 

Otázka č. 11 

Co regionu podle Vás nejvíce schází? (je možné vybrat více odpovědí) 

 Rozsáhlejší síť ubytovacích a stravovacích zařízení 

 Špičková zařízení a služby pro náročnou klientelu 

 Větší péče o památky a turistické atraktivity 

 Více infocenter s propagačními materiály 

 Kvalitnější dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště, servis) 

 Lepší dostupnost hromadnými dopravními prostředky 

 Vybavenost pro sportovní využití, sportovní areály 

 Společenská a zábavní centra 

 Atrakce pro děti 

 Jiné…uveďte konkrétní příklad 

Otázka č. 10 

Jaká byla Vaše spokojenost s poskytovanými turistickými informacemi? 

 Velmi dobrá 

 Spíše dobrá 

 Spíše špatná 

 Velmi špatná 

Otázka č. 11 

Jaké přírodní nebo kulturní památky byste doporučil/a svým přátelům? (Vyjmenujte…) 

 

Otázka č. 12 

Vyjmenujte Vaši pozitivní/negativní zkušenost s ubytovacím zařízením? (popř. uveďte konkrétní 

ubytovací zařízení, ve kterém jste byli ubytováni a zdali jste byli se službami spokojeni/nespokojeni) 
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Příloha č. 2: Ceník ubytování - Rekreační středisko Chata Lopeník 

 Ceník poskytovaných služeb  

Cena pobytu za 

osobu/den - penzion      

Dospělí Děti do 12 let 

 

Ubytování 

 

350 Kč 

 

250 Kč 

 

Ubytování + polopenze 

 

480 Kč 

 

330 Kč 

 

Ubytování + plná penze 

 

570 Kč 

 

380 Kč 

 

Děti do tří let 

 

Zdarma – bez nároku na lůžko a stravu 

 

 

Při poskytování ubytování na dobu kratší než 2 dny, se cena zvyšuje jednorázově o 50,- Kč. 

Nástup k ubytování je od 15. hodiny do 19. hodiny. Vyklizení pokojů do 11. hodiny.  

Při objednávce se vybírá záloha 50%, zůstatek ceny se hradí při nástupu.  

Poslední týden v roce je přirážka k výše uvedeným cenám 30%.  

V ceně není zahrnutý rekreační poplatek 12 Kč dospělá osoba / den.  

Pro firemní akce-semináře je cena za ubytování a další služby smluvní.  

Cena pronájmu chatky na den činí 1200,- Kč + spotřeba elektrické energie. Na chatce nesmí 

být ubytováno více lidí, než dovoluje kapacita chatky. 
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Příloha č. 3: Ceník ubytování – Wellness Hotel Kopanice 

Typ pokoje Cena za pokoj / noc Cena za 1 osobu / noc 

Jednolůžkový pokoj 990,- Kč / 40 EUR 990,- Kč / 40 EUR 

Dvoulůžkový pokoj 1.980,- Kč / 80 EUR 990,- Kč / 40 EUR 

Rodinný suite 2.580,- Kč / 100 EUR 1.290,- Kč / 50 EUR 

Přistýlka - 600,- Kč / 25 EUR 

V ceně pokoje je zahrnuta snídaně a ubytovací poplatky. 

 Děti do 3 let zdarma, bez nároku na lůžko a stravu 

 Děti 4 - 10 let, sleva 50% 

 Děti 11 - 15 let, sleva 30% 

 Zapůjčení postýlky:  60,- Kč / noc 

 Ubytování v případě větších skupin se řídí smluvními cenami.  

Vstup do wellness pro ubytované hosty Cena za den 

Dospělí 190,- Kč / 8 EUR 

Děti 11 - 15 let 140,- Kč / 6 EUR 

Děti 4 - 10 let 90,- Kč / 4 EUR 

Děti do 3 let Zdarma 

 

Typ stravy Dospělí Děti 

Polopenze 180,- Kč 126,- Kč 

Plná penze 250,- Kč 175,- Kč 


