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Příloha č. 1: Dotazník 

Netradiční forma cestovního ruchu - venkovský cestovní ruch 

Dobrý den, 

jmenuji se Lenka Ohnheiserová a studuji obor Ekonomika cestovního ruchu na detašovaném 

pracovišti Vysoké školy báňské v Uherském Hradišti. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění 

dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na téma "Nové netradiční formy cestovního 

ruchu". Dotazník je zcela anonymní a výsledky budou použity pouze pro účel bakalářské 

práce.  

Děkuji za Váš čas a ochotu. 

Odpovědi prosím zakroužkujte. 

1. Jste muž/žena? 

a) Muž b) Žena 

2. Kolik je Vám let? 

a) 20 – 35 let  

b) 36 – 50 let   

c) 51 – 65 let   

d) 65 a více let 

3. Z kterého kraje pocházíte? 

a) Čechy - kraj: ................... b) Morava - kraj: ................... 

4. Žijete: 

a) ve městě b) na vesnici 

5. Kolik v průměru ročně utratíte za dovolenou (za jednu osobu)? 

a) do 5 tis. Kč 

b) 5 - 10 tis. Kč   

c) 10 - 20 tis. Kč  ¨ 

d) více než 20 tis. Kč 

6. Při stejné finanční náročnosti dáte přednost: 

a) Dovolené u moře   

b) Dovolené na venkově   

c) Poznávacím zájezdům  

d) Dovolené na horách 

e) Jiné ................. 

7. Jaké prostředí preferujete pro trávení volného času? 

a) Venkovské prostředí b) Městské prostředí 
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8. Víte co znamená pojem venkovský cestovní ruch? 

a) Ano b) Ne 

9. Využili jste již někdy nějaké formy venkovského cestovního ruchu? 

a) Ano b) Ne 

10. V případě kladné odpovědi na předchozí otázku: Kterou formu venkovského 

cestovního ruchu jste již využili? (Možno zatrhnout více odpovědí)

a) Hipoturistika (jízda na koních) 

b) Agroturistika (dovolená na statku) 

c) Ekoturistika 

d) Chataření, chalupaření 

e) Jiné ..................... 

11. Považujete venkovský cestovní ruch za zajímavou a lákavou formu cestovního 

ruchu? 

a) Ano b) Ne 

12. Kterých aktivit venkovského cestovního ruchu, z uvedené nabídky, byste se rádi  

v budoucnu zúčastnili? (Možno zatrhnout více odpovědí) 

a) Hipoturistika 

b) Výroba domácích produktů (sýry, uzeniny apod.) 

c) Účast na tradičních venkovských akcích (zabíjačka, poutě, vinobraní apod.) 

d) Sběr hub a lesních plodů 

e) Zapojení se do farmářských prací (starání se o domácí zvířata apod.) 

13. Myslíte si, že je venkovský cestovní ruch v České republice dobře propagován? 

a) Ano b) Ne 

14. Jste v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky poprvé? 

a) Ano b) Ne 

15. Využili jste v CHKO Jeseníky služeb venkovského cestovního ruchu? 

a) Ano b) Ne 

16. Jaké možnosti venkovské turistiky byste uvítali v CHKO Jeseníky, co zde chybí? 
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Příloha č. 2: Mapa CHKO Jeseníky 

 

 


