
PŘÍLOHY

č. 1. Mapa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

(zdroj: http://files.hrubavrbka.webnode.cz)

č. 2. Mapa památek UNESCO a biosférických rezervací České republiky

(zdroj: http://atic.cz/mapa/unesco.jpg)



č. 3. Seznam přírodních památek a rezervací v CHKO Bílé Karpaty

Přírodní památky Přírodní rezervace

1 Přírodní památka Bahulské jámy Přírodní rezervace Horní louky

2 Přírodní památka Cestiska Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky

3 Přírodní památka Dobšená Přírodní rezervace Drahy

4 Přírodní památka Dubina Přírodní rezervaceHutě

5 Přírodní památka Grun Přírodní rezervace Jalovcová stráň

6 Přírodní památka Hluboče Přírodní rezervace Javorůvky

7 Přírodní památka Hrnčárky Přírodní rezervace Kútky

8 Přírodní památka Chladný Vrch Přírodní rezervace Lazy

9 Přírodní památka Chmelinec Přírodní rezervace Machová

10 Přírodní památka Kaňoury Přírodní rezervace Nová hora

11 Přírodní památka Lom Rasová Přírodní rezervace Ploščiny

12 Přírodní památka Mechnáčky Přírodní rezervace Pod Žítkovským vrchem

13 Přírodní památka Mravenčí louka Přírodní rezervace Sidonie

14 Přírodní památka Nové Louky Přírodní rezervace Ve Vlčí

15 Přírodní památka Okrouhlá

16 Přírodní památka Pod Cigánem

17 Přírodní památka Pod horou

18 Přírodní památka Pod Hribovňou

19 Přírodní památka Pod Vrchy

20 Přírodní památka Sviní hnízdo

21 Přírodní památka Šumlatová

22 Přírodní památka U Petrůvky

23 Přírodní památka U zvonice

24 Přírodní památka Uvezené

25 Přírodní památka V Krátkých

26 Přírodní památka Vápenky

27 Přírodní památka Za lesem

28 Přírodní památka Záhumenice

29 Přírodní památka Žerotín

30 Přírodní památka Žleb

(zdroj: http://www.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=75820)



č. 4. Vybrané ubytovací zařízení

1. Penzion Zámeček, Bojkovice

Jedná se o nově zrekonstruovaný penzion nacházející se v zámecké oboře blízko města 

Bojkovice. Přímo v areálu jsou návštěvníkům k dispozici 4 tenisové kurty, bazén, restaurace, 

a parkoviště. Hosté se mohou ubytovat ve dvoulůžkových nebo čtyřlůžkových pokojích.

Ceník sezóny 2011

Termín
Cena za 

dvoulůžkový 
apartmán [Kč]

Cena za 
čtyřlůžkový 

apartmán [Kč]

Přistýlka      
[Kč]

30. 4. - 2. 7. 500,- 1 000,- 200,-

2. 7. - 9. 7. 700,- 1 400,- 200,-

9. 7. - 16. 7. 500,- 100,- 200,-

16. 7. - 23. 7. 600,- 1 200,- 200,-

23. 7. - 13. 8. 700,- 1 400,- 200,-

13. 8. - 27. 8. 600,- 1 200,- 200,-

27. 8. - 30. 9. 500,- 1 000,- 200,-

Snídaně Obědy Večeře

děti do 15 let 50 Kč 70 Kč 70 Kč

dospělí 60 Kč 80 Kč 90 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH. [29]

2. Penzion Patrik, Mikulčin vrch

Nově vybudovaný objekt ve stylu lidových tradic na Moravských Kopanicích. V celém 

objektu je možnost připojení se na internet. Návštěvníci mají k dispozici saunu, krb, venkovní 

vyhřívaný bazén. Penzion poskytuje také ubytování v přilehlých chatkách.

Ubytování je možné v apartmánech různého typu, kde se cena pohybuje od 950 Kč

 do 1150 Kč. Cena za ubytování v dvoulůžkovém pokoji činí 850 Kč. Cena přistýlky 

pro dospělou osobu je 75 Kč/ osobu, pro dítě do 2 let 100 Kč.

Ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH. [28]



3. Penzion Javořina

Jedná se o penzion rodinného typu s dlouholetou tradicí v Uherském Brodě. Součástí objektu 

je zahrada s dětských hřištěm, parkoviště. Cena za přistýlku činí 300 Kč. V případě zájmu 

o ubytování se psem se platí navíc 200 Kč.

Počet osob Cena

jedna osoba 650,-Dvojlůžkový 
pokoj dvě osoby 850,-

jedna osoba 750,-

dvě osoby 1000,-Apartmá

tři osoby 1300,-

Svatební apartmá dvě osoby 1500,-

Ceny jsou konečné včetně rekreačního poplatku i 10% DPH. [27]

4. Penzion U Maléřa

Majitelkou penzionu je pravnučka slavného malíře Jožky Úprky. Ubytovácí část se nachází 

v 1. patře. V areálu penzionu je vybudované venkovní posezení s grilem, za penzionem 

je sportovní areál. Penzion má společnou kuchyňku.

Cena za noc na osobu činí 300 Kč. Pro účely strávování je v podkroví k dispozici všem 

hostům vybavená kuchyňka. [33]

5. Hotel*** Flag Strážnice

Nabízí ubytování v nově zrekonstruovaných pokojích a apartmánech ve městě Strážnice. 

Celková kapacita hotelu je 136 lůžek + 50 přistýlek. 

Standard pokojů

*** pokoj
[Kč]

superior ***'
[Kč]

před rekonstrukcí
[Kč]

1/1 pokoj 890,- 1190,- -

1/2 pokoj 1150,- 1390,- -

1/3 pokoj 1490,- 1690,- -

1/1 AP 1400,- - 600,-

1/2 AP 1700,- - 790,-



1/3 AP 2100,- - 1050,-

Ceny zahrnují všechny poplatky včetně 10% DPH a jsou platné od 1. 4. 2011. 

Pro cestovní kanceláře a stálé zákazníky jsou ceny stanoveny dohodou.  [23]

č. 5. Výsledky dotazníkového šetření

Otázka č. 1.: Znáte chráněnou krajinou oblast Bílé Karpaty?

Znáte Bílé Karpaty

ano ne

(zdroj: vlastní)

Všichni ze 100 dotazovaných znají CHKO Bílé Karpaty.

Otázka č. 2. Navštívili jste někdy Bílé Karpaty?

Navštívili jste někdy Bílé Karpaty

74%

26%

ano

ne

(zdroj: vlastní)

Téměř 3/4 dotazovaných uvedlo, že CHKO Bílé Karpaty již navštívili. 26 respondentů tuto 

destinaci ještě nenavštívili. Tito lidé dále již neodpovídali, protože další otázky se týkaly

informací z návštěvy této chráněné krajinné oblasti.



Otázka č. 7. Využili jste při své návštěvě Bílých Karpat služeb informačních center?

Využití služeb informačních center

59%

41%
ano

ne

(zdroj: vlastní)

Více než polovina respondentů uvedla, že při své návštěvě využili služeb informačních center. 

41 % lidí těchto služeb nevyužilo. Dá se z toho usuzovat, že na svoji cestu připravili předem, 

a všechny potřebné informace si zjistili na internetu.

V CHKO Bílé Karpaty můžeme navštívit tyto informační centra:  IC Mikroregionu Bojkovska, 

IC Broumov- Bylnice, MIC Luhinfo, MIC Slavičín, IC Moravské Kopanice, IC Strání -

Květná, MIC Uherské Brod, MIC Valašské Klobouky, IC Vlčnov. 

Otázka č. 9. Jak hodnotíte úroveň ubytovacích zařízení ? (stupnice 1 -5 , 1 nejlepší, 5 nejhorší)

Hodnocení ubytovacích služeb

57%

20%

23%

0%

0%

naprostá

spokojenost
spokojenost

dobré

dostačujícíc

nedostačující

(zdroj: vlastní)



Hodnocení kvality služeb je poměrně uspokojivé. 57% respondentů bylo s úrovní ubytování 

naprosto spokojeno, 23% dotazovaných hodnotili úroveň ubytovacích zařízení jako dobrou. 

Respondenti ohodnotili ubytovací zařízení známkou 1,6.

Otázka č. 11. Jak hodnotíte služby stravovacích zařízení? (stupnice 1 - 5, 1 nejlepší, 5 

nejhorší)

Hodnocení služeb stravovacích zařízení

31%

56%

12%

1%

0%

výborné

chvalitebné

dobré

dostačující

nedostačující

(zdroj: vlastní)

Nadpoloviční většina respondentů ohodnotila služby stravovacích zařízení chvalitebně. 31% 

dotazovaných byla naprosto se těmito službami spokojena. 9 respondentů ohodnotili úroveň 

stravovacích zařízení v CHKO Bílé Karpaty jako dobrou, a pouze jeden respondent hodnotil 

tento sektor služeb dostačující známkou. Stravovací zařízení v této oblasti tedy získaly 

známku 1,83.

Otázka č. 12. S čím jste během svého pobytu v této destinaci byli nejvíce spokojeni? (možno 

uvést více odpovědí)

Spokojenost návštěvníků
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(zdroj: vlastní)

U této otázky bylo dosaženo celkového počtu odpovědí 114, protože respondenti mohli uvést 

více odpovědí. Nejvíce se respondentům líbí příroda v Bílých Karpatech. Se svým pobytem 

bylo naprosto bez výhrad spokojeno 7 respondentů. Návštěvníci také náležitě ohodnotili 

množství stezek pro cykloturistiku a pěší turistiku. 

Otázka č. 13. S čím jste nebyli při svém pobytu v CHKO Bílé Karpaty spokojeni? (možnost 

uvést více odpovědí)

Nespokojenost návštěvníků

0

5

10

15

20

Špatné počasí

Špatné značení tr
as

Malé kultu
rní v

yžití

Nedostatek obchodů

Pokrytí s
ignálu m

obilníc...

Neúměrné ceny

Špatná kvalita
 silnice

Nedotatek veřejných to
alet

Bez výhrad

(zdroj: vlastní)

U této otázky bylo získáno 92 odpovědí, protože respondenti měli možnost uvést více 

odpovědí, proč nebyli se svým pobytem v této oblasti spokojeni. 12 respondentů nemělo 

žádné výhrady. Největší nespokojenost panuje v oblasti pokrytí signálu mobilních operátorů. 

Dotazovaní také nejsou spokojeni s množstvím obchodů, dále jim vadilo nedostatečné 

značení tras. 



Otázka č. 14. Kolik jste průměrně utratili za jeden den pobytu v CHKO Bílé Karpaty?

Průměrná útrata za den

11%

34%

39%

16%
do 500

501 - 700

701- 900

nad 900

(zdroj: vlastní)

Nejčastější průměrná denní útrata respondentů činí 701 až 900 Kč. Odpovědělo tak 39 % 

dotazovaných, tedy 29 lidí. Z předešlých odpovědí jsem se dozvěděla, že nejvíce lidí se 

ubytovává v chatách a chalupách. Zde se dá předpokládat, že lidé si ráno uvaří snídani, 

přes den jsou mimo chatu, takže navštíví nějaké restaurační zařízení, a večer si opět něco 

uvaří. Myslím, že je reálné za tento finanční obnos nakoupit potřebné potraviny pro přípravu 

snídaně a večeře a také navštívit restaurační zařízení. Věřím, že se v tomto finančním rozpětí 

také ještě najdou i nějaké rezervy na výdaje například na vstupné do kulturních zařízení.

Druhou nejčastější odpovědí bylo, že 34 % respondentů za den svého pobytu utratí 501 - 700 

Kč. 12 dotazovaných utratilo finanční částku přesahující 900 Kč, a 8 lidí částku do 500 Kč.

Otázka č. 15. Jaké je vaše pohlaví?

Pohlaví respondentů

55%

45% muž

žena

(zdroj: vlastní)



Na dotazník odpovídalo 41 mužů a 33 žen.

Otázka č. 16. Kolik je Vám let? 

Věk respondentů

5%

42%

30%

14%

9%

do 20ti let

21 - 30

31 - 40

41 - 50

nad 50 let

(zdroj: vlastní)

Nejvíce respondentů, 42 %, bylo ve věku od 21 - 30 let. 22 dotazovaných má 31 - 40 let, 14 % 

41 - 50 let, 9 % nad 50 let, a 5% dotazovaných mělo méně než 20 let.

Otázka č. 17. Ve kterém kraji bydlíte?

Bydliště respondetů

57%27%

11%
5%

Jihomoravský

Zlínský

Moravskoslezský

Jiný

(zdroj: vlastní)

57 % dotazovaných bydlí v Jihomoravském kraji. To je 42 lidí. Ve Zlínském kraji žije 27 % 

respondentů, v Moravskoslezském 11 %. 4 respondenti uvedli jako místo svého trvalého 

bydliště jiný kraj. Konkrétně se jednalo o 2 respondenty z Berouna tedy ze Středočeského 

kraje, a 2 respondenty z Nové Paky z Královéhradeckého kraje.




