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 12 Přílohy 

Příloha 1 – Obsah dlouhé verze dotazníku  

1. Líbilo by se Vám podniknout během příštího školního roku turistické 
výlety za účelem seznámení se s GPS přístroji a práci s nimi? 

Ano, 
Ne 
 

2. Jak často chodíte na výlety, procházky či túry? 

Často (vícekrát do týdne),  
Občas (párkrát do měsíce),  
Málo (méně jak jednou do měsíce),  
nechodím vůbec 
 

3. Pracoval/a jste už někdy s přístrojem GPS? 

Ano,  
Ne 
 

3.1 Pokud ano, jak byste se ohodnotil jako uživatel GPS přístroje? 

Zkušený uživatel,  
Uživatel začátečník 

 

4. Kolik výletů jste ochotni absolvovat za školní rok? 

4, 
6, 
8, 
10 
 

5. V jakém ročním období byste preferovali více či méně výletů? (možnost zvolit 

2 odpovědi) 

Jaro - více/méně 

Léto - více/méně 

Podzim - více/méně 

Zima - více/méně 

V každém stejně  
 

6. Jaký preferujete dopravní prostředek? 

Autobus, 
Vlak, 
Nezáleží na tom 
 

7. Kolik byste byli ochotni podstoupit přestupů při dopravě 

0, 
1, 
2, 
3 
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8. Lokality výletů by se měly nacházet: 
Blízko Ostravy (dostupnost MHD), 
v dojezdové vzdálenosti 1 hod od města Ostrava, 
v dojezdové vzdálenosti 2 hod od města Ostrava 
 

9. Jaké lokality preferujete? 

Moravskoslezský kraj,  
sousední kraje,  
Za hranicemi ČR (Polsko, Slovensko) 
 

10. Jakou byste byli ochotni zaplatit částku za jízdné?: 
Do 100 Kč,  
do 200 Kč,  
nad 200 Kč,  
záleží na vzdálenosti lokality, v které se bude trasa nacházet 
 

11. Měli byste zájem na trasách navštívit placené kulturní objekty, jako jsou 
například muzea, vyhlídky atd.? 

Ano,  
Ne 
 

12. Podniknuté trasy by měly být časově náročné (chůze po dané trase 
včetně zastávek): 
do 2 hod,  
do 3 hod,  
do 3 hodin pouze u tras vzdálených od města Ostrava,  
do 4 hodin pouze u tras vzdálených od města Ostrava 
 

13. Téma výletů by mělo být: 
Příroda,  
Památky,  
Muzea,  
Výstavy 
 

14. Jakou byste byli ochotni zaplatit částku za návštěvu kulturních nebo 
historických objektů?: 
Do 50 Kč,  
do 100 Kč,  
nad 100 Kč 
 

15. Využili byste během turistické trasy možnost občerstvit se v restauraci či 
hospůdce?: 
Ano,  
Ne 
 

16. Máte zdravotní problémy, které Vás omezují v chůzi?  
Ano,  
Ne 
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17. Jaká je vaše zkušenost s počítači? 

Velmi dobrá,  
základní,  
žádná 

Příloha 2 – Parametry trasy Darkovičky- Kozmice 

Parametry dopravy: 

typ dopravy: autobus, 

čas dopravy: 30 min, 

vzdálenost: 12,5 km, 

cena: 50 Kč (aktuální k 22. 2. 2012), 

počet přestupů: 1. 

 

Parametry trasy: 

typ trasy: krátká, 

délka trasy: přibližně 8 km, 

časová náročnost trasy: 2,5- 3 hodiny, 

nejvhodnější období návštěvy: podzim, 

možnost návštěvy objektů: ano, 

cena prohlídky objektů: 40 

Příloha 3 – Trasa Darkovičky- Kozmice
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Příloha 4 – Změna nadmořské výšky trasy Darkovičky- Kozmice 
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Příloha 5 – Parametry trasy Šenov  

Parametry dopravy: 

typ dopravy: vlak, 

čas dopravy: 24 min, 

vzdálenost: 18 km, 

cena: 60 Kč (aktuální ke 2. 3. 2012), 

počet přestupů: 0. 

 

Parametry trasy: 

typ trasy: krátká, 

délka trasy: přibližně 5 km, 

časová náročnost trasy: 2 hodiny, 

nejvhodnější období návštěvy: zima, 

možnost návštěvy objektů: ano, 

cena prohlídky objektů: 0 Kč.

Příloha 6 – Trasa Šenov 
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Příloha 7 – Změna nadmořské výšky trasy Šenov 
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Příloha 8 – Parametry trasy Děhylov 

Parametry dopravy: 

typ dopravy: autobus / vlak, 

čas dopravy: 12 min / 7 min, 

vzdálenost: 6 km / 8 km, 

cena: 50 Kč / 35 Kč (aktuální ke 2. 3. 

2012), 

počet přestupů: 0. 

Parametry trasy: 

typ trasy: krátká, 

délka trasy: přibližně 6,5 km, 

časová náročnost trasy: 2 hodiny, 

nejvhodnější období návštěvy: léto, 

možnost návštěvy objektů: ne, 

cena prohlídky objektů: 0 Kč 

Příloha 9 – Trasa Děhylov- Třebovice 
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Příloha 10 – Změna nadmořské výšky trasy Děhylov- Třebovice 
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Příloha 11 – Parametry trasy Landek 

Parametry dopravy: 

typ dopravy: autobus, 

čas dopravy: 25 min, 

vzdálenost: 10 km, 

cena: 50 Kč (aktuální k 22. 2. 2012), 

počet přestupů: 1-2. 

 

Parametry trasy: 

typ trasy: krátká, 

délka trasy: přibližně 5,6 km, 

časová náročnost trasy: 2 hodiny, 

nejvhodnější období návštěvy: jaro, 

možnost návštěvy objektů: ano, 

cena prohlídky objektů: 50 Kč / 90 Kč 

Příloha 12 – Trasa Landek 
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Příloha 13 – Změna nadmořské výšky trasy Landek 
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Příloha 14 – Parametry trasy Přerov 

Parametry dopravy: 

typ dopravy: vlak, 

čas dopravy: 49 min, 

vzdálenost: 84 km, 

cena: 200 Kč (aktuální k 22. 2. 2012), 

počet přestupů: 0. 

 

Parametry trasy: 

typ trasy: dlouhá, 

délka trasy: přibližně 7,3 km, 

časová náročnost trasy: 2,5- 3 hodiny, 

nejvhodnější období návštěvy: zima, 

možnost návštěvy objektů: ano, 

cena prohlídky objektů: 0 Kč

Příloha 15 – Trasa Přerov 
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Příloha 16 – Změna nadmořské výšky trasy Přerov
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Příloha 17 – Parametry trasy Hvozdnice 

Parametry dopravy: 

typ dopravy: vlak, 

čas dopravy: 60 min, 

vzdálenost: 35 km, 

cena: 98 Kč (aktuální k 22. 2. 2012), 

počet přestupů: 1. 

 

Parametry trasy: 

typ trasy: dlouhá, 

délka trasy: přibližně 6- 9,5 km, 

časová náročnost trasy: 2,5- 3 hodiny, 

nejvhodnější období návštěvy: jaro, 

možnost návštěvy objektů: ne, 

cena prohlídky objektů: 0 Kč 

Příloha 18 – Trasa Hvozdnice 
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Příloha 19 – Změna nadmořské výšky trasy Hvozdnice 
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Příloha 20 – Parametry trasy Vendryně- Třinec 

Parametry dopravy: 

typ dopravy: vlak, 

čas dopravy: 72 min, 

vzdálenost: 52 km, 

cena: 130 Kč (aktuální k 22. 2. 2012), 

počet přestupů: 1. 

 

Parametry trasy: 

typ trasy: dlouhá, 

délka trasy: přibližně 8 km, 

časová náročnost trasy: 2,5- 3 hodiny, 

nejvhodnější období návštěvy: léto, 

možnost návštěvy objektů: ne, 

cena prohlídky objektů: 0 Kč 

Příloha 21 – Trasa Vendryně- Třinec 
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Příloha 22 – Změna nadmořské výšky Vendryně- Třinec 
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Příloha 23 – Parametry trasy Kopřivnice- Štramberk 

Parametry dopravy: 

typ dopravy: vlak, 

čas dopravy: 51 min, 

vzdálenost: 35 km, 

cena: 110 Kč (aktuální k 22. 2. 2012), 

počet přestupů: 1. 

 

Parametry trasy: 

typ trasy: dlouhá, 

délka trasy: přibližně 6,7 / 7,4 km, 

časová náročnost trasy: 3 hodiny, 

nejvhodnější období návštěvy: podzim, 

možnost návštěvy objektů: ano, 

cena prohlídky objektů: max. 120 Kč.

Příloha 24 – Trasa Kopřivnice- Štramberk 
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Příloha 25 – Změna nadmořské výšky Kopřivnice- Štramberk 
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Příloha 26 – Legenda topografického podkladu DMÚ 25
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