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Příloha č. 1  

Dobrý den,  

V rukou držíte dotazník, který bude sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci na téma 

Turistický potenciál okolí obce Loučné nad Desnou. Tímto Vás žádám o jeho vyplnění. 

Veškeré odpovědi jsou zcela anonymní, což znamená, že nijak nebudou spojovány s Vaší 

osobou a jediný, kdo s nimi bude pracovat, jsem já. Dotazník obsahuje 7 otázek a jeho 

vyplnění Vám nezabere více jak 20 minut. Vyplnění dotazníku není nijak složité, ale přesto 

Vás žádám o přečtení pokynu uvedených níže. Pravdivé odpovědi budou velkým přínosem 

pro praktickou část mé bakalářské práce a pomůžou mi k lepšímu vyhodnocení praktické 

části.  

Ještě jednou Vám velice děkuji za Váš drahocenný čas.  

S pozdravem  

Andrea Heděncová 

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU 

U všech otázek kromě otázky č. 4 vždy zvolte jen jednu odpověď. 

Vámi vybranou odpověď zakroužkujte.  

1. V jakém kraji žijete? 

 Olomoucký  

 Moravskoslezský 

 Zlínský 

 Pardubický 

 Jihomoravský 

 Vysočina 

 Jihočeský 

 Praha 

 Plzeňský 

 Královehradecký 

 Ústecký 

 Liberecký 

 Středočeský 

 Karlovarský 
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2. Kolikrát jste navštívili zámek Velké Losiny? 

 Poprvé 

 Podruhé 

 Vícekrát 

  

3. Jak jste se o možnosti navštívit zámek Velké Losiny dozvěděli? 

 Internet 

 V práci 

 Od přátel a známých 

 Turistický průvodce  

 Reklamní letáčky 

  

4. Která další místa v okolí jste navštívili? 

 

……………………………………………………… 

 

5. Jak jste spokojeni s prohlídkou zámku Velké Losiny? 

 Velice spokojen/a 

 Částečně spokojen/a 

 Nespokojen/a 

 

6. Jste? 

 Výdělečně činný/á 

 Student 

 Senior 

 

7. Vaše pohlaví? 

 Žena 

 Muž 
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Příloha č. 2 

Dobrý den,  

V rukou držíte dotazník, který bude sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci na téma 

Turistický potenciál okolí obce Loučné nad Desnou. Tímto Vás žádám o jeho vyplnění. 

Veškeré odpovědi jsou zcela anonymní, což znamená, že nijak nebudou spojovány s Vaší 

osobou a jediný, kdo s nimi bude pracovat, jsem já. Dotazník obsahuje 7 otázek a jeho 

vyplnění Vám nezabere více jak 20 minut. Vyplnění dotazníku není nijak složité, ale přesto 

Vás žádám o přečtení pokynu uvedených níže. Pravdivé odpovědi budou velkým přínosem 

pro praktickou část mé bakalářské práce a pomůžou mi k lepšímu vyhodnocení praktické 

části.  

Ještě jednou Vám velice děkuji za Váš drahocenný čas.  

S pozdravem  

Andrea Heděncová 

 

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU 

U všech otázek kromě otázky č. 4 vždy zvolte jen jednu odpověď. 

Vámi vybranou odpověď zakroužkujte.  

1. V jakém kraji žijete? 

 Olomoucký  

 Moravskoslezský 

 Zlínský 

 Pardubický 

 Jihomoravský 

 Vysočina 

 Jihočeský 

 Praha 

 Plzeňský 

 Královehradecký 

 Ústecký 

 Liberecký 

 Středočeský 

 Karlovarský 
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2. Kolikrát jste navštívili vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně? 

 Poprvé 

 Podruhé 

 Vícekrát 

 

3. Jak jste se o možnosti navštívit vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně 

dozvěděli? 

 Internet 

 V práci 

 Od přátel a známých 

 Turistický průvodce  

 Reklamní letáčky 

 

4. Která další místa v okolí jste navštívili? 

……………………………………………………… 

 

5. Jak jste spokojeni s prohlídkou vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně? 

 Velice spokojen/a 

 Částečně spokojen/a 

 Nespokojen/a 

 

6. Jste? 

 Výdělečně činný/á 

 Student 

 Senior 

 

7. Vaše pohlaví? 

 Žena 

 Muž 
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Příloha č. 3 

Hotely a penziony 

1. Hotel Dlouhé Stráně 

Tříhvězdičkový hotel se skládá z hlavní a vedlejší budovy. Hotel poskytuje kvalitní ubytování 

ve 300 pokojích s celkovou kapacitou 650 lůžek. K dispozici jsou dvojlůžkové a třílůžkové 

pokoje, rodinné dvoupokoje a dvou až čtyřlůžková apartmá. Pro zpříjemnění pobytu nabízí 

hotel široké sportovní a kulturní zázemí. K dispozici je sauna, wellness centrum a fitness. Ve 

venkovním areálu se pak nachází 2 hřiště, dětské hřiště a ohniště s posezením.  

2. Hotel Oldřich Musil 

Hotel Oldřich Musil nabízí ubytování v nově zbudovaných apartmánech. Celkový počet 

pokojů je 26 a celková kapacita je 80 míst. K dispozici jsou dvojlůžkové, třílůžkové a rodinné 

pokoje. Součástí hotelu je restaurace, denní bar, jídelna a společenská místnost. 

3. Hotel Pod Sedlem 

Menší hotel nabízí klidné ubytování v 8 pokojích s celkovou kapacitou 33 osob. K dispozici 

jsou dvojlůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje. Součástí hotelu je restaurace a vinárna. 

4. Hotel Pod Jedlovým vrchem 

Menší hotel v centru obce nabízí ubytování pro 25 hostů s možností až čtyř přistýlek. Součástí 

hotelu je restaurace, nekuřácká jídelna a salónek s 20 místy. 

5. Penzion Biograf 

Penzion Biograf nabízí ubytování pro 46 osob. Součástí penzionu je nekuřácká restaurace, bar 

a společenská místnost. 

6. Penzion Gól 

Penzion Gól nabízí kvalitní ubytování pro 50 osob. Součástí penzionu je vynikající sportovní 

zázemí (tenisový kurt, hřiště s umělým povrchem, hřiště na plážový fotbal či volejbal, fitness, 

bowling). 
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7. Penzion Zálesí 

Jeden z větších penzionů nabízí ubytování pro 60 osob v jednolůžkových, dvojlůžkových, 

třílůžkových i čtyřlůžkových pokojích. Součástí penzionu je i restaurace. 

8. Penzion Anín 

Penzion pro méně náročnou klientelu nabízí ubytování pro 70 osob ve dvojlůžkových a 

čtyřlůžkových pokojích. Součástí penzionu je restaurace a noční bar. 

9. Penzion Na Staré poště 

Historický penzion pro náročnější klienty nabízí ubytování pro 23 osob v luxusních 

apartmánech. Součástí penzionu je restaurace a historická vozovna, která je zapsána mezi 

kulturní památky ČR 

 

Restaurace, bary a kavárny 

1. Restaurace Biograf 

Restaurace s letní zahrádkou a promítacím plátnem Biograf je vyhlášena v širokém okolí svou 

kvalitní domácí kuchyní. Restaurace nabízí netradiční pokrmy, jako jsou domácí hamburgery 

a netradiční masové speciality.  

2. Restaurace Na Staré poště 

Restaurace s letní zahrádkou a vinárnou nabízí tradiční minutkové pokrmy a vlastní pivo, 

které si majitelé sami vyrábí v domácím pivovaru. 

3. Restaurace Hotel Dlouhé Stráně 

V hotelu Dlouhé Stráně se nachází restaurace, kavárna vinárna a jídelna pro ubytované hosty. 

Každý návštěvník si může vybrat přesně to, co mu vyhovuje. 

4. Restaurace Oaza 

Restaurace připravuje velký výběr chutných jídel se zaměřením na domácí kuchyni. 

V restauraci se nachází také bar a letní terasa. 
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5. Restaurant Galerie 

Romantická restaurace, která je založena na kulinářských specialitách a pizze přímo z pece. 

6. Rybářská bašta 

Stylová restaurace u rybníka Kocián s terasou, venkovním posezením a výhledem na rybník 

se zaměřuje na rybí speciality. 

7. Restaurace Pod Jedlovým vrchem 

Prostorná restaurace s širokou nabídkou staročeské kuchyně a dalších pochoutek. 

8. Café Bar Na Faře 

Pohodový bar s výjimečnou nabídkou nápojů z kávy v centru obce. 

9. Bar Lyžárna 

Stylový bar s restaurací v kabátě lnárny z počátku minulého století nabízí bohatý jídelníček 

tradičních jídel a pizzy. 

10. Kavárna Caffe Nad Lávkou 

Kavárna s bufetem v alpském stylu. Nachází se přímo v novém skiareálu Kouty. 

 

Cyklotrasy 

1. Žlutá cyklotrasa 

Nejstarší cyklotrasa s nádherným výhledem na větrné elektrárny. Trasa vede úbočím jednoho 

z nejprudších svahů v Hrubém Jeseníku, je dlouhá 7 kilometrů a je zde výhled na údolí od 

Šumperka po Kouty nad Desnou. Nejzajímavější místa trasy jsou lovecké chaty Margareta, 

Tetřeví a větrné elektrárny. 

2. Zelená cyklotrasa 

Trasa je určena pro zdatné cyklisty s několika stoupáním a zajímavou exkurzí do historie lesní 

železnice. Délka trasy je 20,5 kilometrů a je zde velice náročné stoupání. Nejzajímavější 
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místa trasy jsou Sokolí skála, lovecká chata Diana, Bremsberky (pozůstatky drah po lesních 

železnicích), zajímavé přírodní scenérie údolí řeky Hučivé Desné. 

3. Modrá cyklotrasa 

Kratší trasa s prudkým, téměř kilometrovým sjezdem a se zajímavými výhledy na Kouty a 

Loučnou. Z trasy je možné odpojení na další značené cyklotrasy. Délka trasy je 14,5 

kilometrů. Zajímavá místa trasy jsou Černá stráň, Tři kameny, horolezecké cesty a 

Přemyslovské sedlo. 

4. Červená cyklotrasa 

Nejdelší trasa s náročným stoupáním vede přes Bukovice na chatu Tetřeví až k elektrárně 

Dlouhé Stráně. Trasa je dlouhá 49 kilometrů a vede přes zajímavá místa jako jsou větrné 

elektrárny u Tetřeví chaty, horní a dolní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, 

Tři kameny a také nabízí zajímavé výhledy na hlavní hřebeny Hrubého Jeseníku. 

Turistické informační centrum 

Informační centrum elektrárny Dlouhé Stráně 

Toto informační centrum se nachází ve skiareálu Kouty. Provozovatelem informačního centra 

je K3 Sport, s. r. o. Informační centrum zajišťuje podávání informací týkající se elektrárny 

Dlouhé Stráně, rezervaci a prodej vstupenek na elektrárnu, dopravu pro jednotlivce i skupiny. 

Dále je výchozím bodem exkurzí, prodejcem suvenýrů, a prodejce lístků na lanovku. 

Provozní doba informačního centra je PO-NE 8:00 – 17:00 hod. 

Dopravní styk 

Do Loučné nad Desnou se dá dopravit veřejnou dopravou dvěma způsoby. A to po silnici 

autobusem nebo vlakem po železnici Desná, která je soukromým železničním dopravcem na 

trase Šumperk – Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou – Sobotín. 

 


