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Příloha č. 1 

Mapa č. 1.  Geografická mapa Zlínského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [35] 

 

Příloha č. 2 

 

Obrázek č. 1. Květná zahrada Kroměříž 

 

Zdroj: [36] 
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Obrázek č. 2. Bazilika Nanebevzetí P. Marie – Svatý Hostýn 

 

Zdroj: [38] 

Obrázek č. 3. Mapa zoologické zahrady Lešná 

 

Zdroj: [37]  
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Obrázek č. 4. Jurkovičův dům v Luhačovicích 

 

Zdroj: [36] 

Obrázek č. 5. Valašské muzeum v přírodě – Rožnov pod Radhoštěm 

 

Zdroj: [40] 
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Obrázek č. 6. Kaple sv. Cyrila a Metoděje – Radhošť 

 

Zdroj:  [42] 

 

Obrázek č. 7. Zámek Buchlovice 

 

Zdroj: [41] 
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Příloha č. 3. 

 

DOTAZNÍK 

Dobrý den,  

jsem studentka 3. ročníku bakalářského studia obor Ekonomika cestovního ruchu na Vysoké škole 

Báňské Ostrava. Tento dotazník bude použit jako podklad pro zpracování bakalářské práce, která se 

zabývá turistickým potenciálem Zlínského kraje. Vyplnění dotazníku je zcela dobrovolné a anonymní. 

Odpovědi můžete libovolně označit, ale vždy prosím volte pouze jednu možnou odpověď. Tam, kde 

je otevřená otázka, doplňte prosím příslušnou odpověď. Předem děkuji za vyplnění. 

1. Pohlaví: 

a) žena 

b) muž 

2. Věk: 

a) 15 – 25 let 

b) 26 – 40 let 

c) 41 – 60 let 

d) 61 a více let 

3. Kterou z následujících atraktivit Zlínského kraje navštěvujete nejčastěji? 

a) ZOO Zlín – zámek Lešná 

b) Hrad Buchlov 

c) Hostýn 

d) Velehrad 

e) Pustevny 

f) Skanzen Rožnov pod Radhoštěm – Valašské muzeum v přírodě 

g) Baťův kanál 

h) Luhačovice 

i) Kroměříž – zámek a zahrady 

j) jinou:  ..................................   

4. Kterou z kulturních akcí Zlínského kraje považujete za nejatraktivnější? 

a) Jízda Králů 

b) Mezinárodní filmový festival filmů pro děti a mládež Zlín 

c) Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 
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d) Barum Czech Rally Zlín 

e) Letní filmová škola Uherské Hradiště 

f) Trnkobraní a Masters of Rock Vizovice 

g) jinou:  ...............................  

5. Jste spokojeni s nabídku kulturních akcí na území Zlínského kraje? 

a) ano, jsem naprosto spokojen(a) 

b) ano, ale uvítal(a) bych širší nabídku 

c) ne, nejsem spokojen(a) 

d) nevím 

6. Jak často využíváte cyklostezky na území Zlínského kraje? 

a) pravidelně 

b) občas 

c) jen výjimečně 

d) nevyužívám vůbec 

7. Jste spokojení s propagací Zlínského kraje jako turistické destinace? 

a) ano, jsem spokojen(a) 

b) ne, nejsem spokojen(a) 

c) nevím, nezajímám se o tuto záležitost 

8. Využíváte služeb informačních center? 

a) ano, pravidelně 

b) ano, ale jen výjimečně 

c) ne, nevyužívám vůbec 

9. Uvítali byste v krajském městě Zlín aquapark? 

a) ano 

b)ne 

10. Navštívili jste již nově vybudované Kongresové centrum Zlín? 

a) ano, již několikrát 

b) ano, ale pouze jednou 

c) ne, dosud jsem neměl(a) možnost ho navštívit 

11. Napište atraktivitu, nacházející se na území Zlínského kraje, kterou jste dosud 

neměli možnost navštívit, ale chtěli byste tak učinit.  ......................................................  


