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Přílohy 

Příloha č. 1 - Mapy správního obvodu Frenštát pod Radhoštěm 
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Příloha č. 2 - Mapy CHKO Beskydy 
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Příloha č. 3 – Loga 

Logo č. 1 – CHKO Beskydy 

 

 

 

Logo č. 2 – Správa CHKO Beskydy 

  

 

Logo č. 3 – Skialpin Pustevny 
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Příloha č.  4 - Dotazník pro veřejnost 

Dobrý den, 

věnujte prosím několik minut svého času na vyplnění dotazníku. 

Jsem studentkou Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě a provádím 

dotazníkové šetření pro mou bakalářskou práci. Studovaným územím mé práce je Frenštátsko. 

Dotazník je zaměřený především na obyvatele města Frenštátu pod Radhoštěm. Cílem je 

ověřit, zda jsou místním obyvatelům poskytovány kvalitní služby a dostatek volnočasových 

aktivit a ohodnotit krajinu a okolí Frenštátska. 

 

Vysvětlivky: U otázky 20 můžete zvolit více možností. 

 

Pohlaví 

 žena      muž 

 

Věk 

 od 15 do 20 let    od 21 do 30 let  

 od 31 do 40 let   od 41 do 50 let  

 od 51 do 60 let   od 61 do 69 let 

 od 70 do 74 let   75 let a více 

 

1. Kde bydlíte? 

 město Frenštát pod Radhoštěm     

 obec ve správním obvodu  –  Bordovice, Lichnov, Tichá, Trojanovice, Veřovice 

 jiné bydliště 

 

2. Jak dlouho bydlíte ve městě Frenštátě pod Radhoštěm? 

 od narození    nedávno jsem se přistěhoval 

přestěhoval jsem se z Frenštátu  méně než 6 let 

 více než 6 let   nebydlím ve Frenštátě p. R. 

více než 10 let    

 

3. Jak hodnotíte krajinu a okolí města Frenštát pod Radhoštěm? 

  spíše kladně      určitě kladně 
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  spíše záporně    určitě záporně 

 

4. Dalo by se něco vylepšit na prostředí města? 

  ano         ne 

 

5. Jaký je váš názor na obnovení průzkumu uhelných zásob na Frenštátsku? 

 souhlasím 

 nesouhlasím 

 nemám názor 

Zdůvodněte stanovisko_______________ 

 

6. Kam nejraději chodíte ve volném čase?  

  za kulturou     za sportem 

  do restauračních zařízení   na procházky 

  za turistikou    jinam uveďte příklad ______________ 

 

7. Myslíte si, že město nabízí dostatek volnočasových aktivit? 

 ano   ne 

 spíše ano  spíše ne 

 

8. Myslíte si, že město nabízí dostatek sportovního vyžití? 

 ano   ne    nevím 

Která sportovní zařízení Vám ve městě chybí________________________nepovinná otázka 

 

9. Která sportovní a relaxační zařízení ve městě navštěvujete nejčastěji?  

  zimní stadion   městská sportovní hala 

  aqvapark    sauna 

  tělocvična    jinam uvést příklad______________________ 

  nesportuji 

 

10. Které sportoviště by se mělo zrekonstruovat? 

  zimní stadion   městská sportovní hala 

  krytý bazén   tenisové kurty 

  nesportuji    fotbalový stadion 
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11. Jakou dopravu ve městě nejčastěji využíváte? 

  auto   autobus 

  kolo   vlak 

 žádnou 

 

12. Jste spokojeni s veřejnou autobusovou dopravou do okolních měst? 

  ano   ne    málo spojů 

 

13. Doporučili byste návštěvu z některých místních restaurací? 

 ano   ne 

 

14. Je ve městě dostatečný počet obchodů? 

  ano   ne    nevím 

 

15. Jste spokojeni s prací městského úřadu? 

  spokojen   nevím   jak kdy   nespokojen 

 

16. Je ve městě dostatek nemocničních zařízení? 

  ano   ne    nevím 

 

17. Jste spokojeni s městským informačním centrem? 

  poskytuje dostatek informací o městě a okolí  

  neposkytuje dostatek informací o městě a okolí  

  nenavštěvuji informační centrum 

 

18. Které služby byste ve městě vylepšily? (vyberte z více možností) 

  více sportovního vyžití 

  větší pořádání volnočasových aktivit 

  poskytování dostatku informací o volnočasových aktivitách 

  zajištění více autobusových spojů do okolních měst 

  zdravotnictví 

  životní prostředí  

 jiné uvést příklad_______________  

Děkuji za Vaše odpovědi a čas věnovaný k vyplnění tohoto dotazníku 


