
PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍK 
1. Do které skupiny respondentů byste zařadili subjekt, jež zastupujete? 

Samospráva  Informační centrum  Podnikatel v cestovním ruchu Jiné jaké 

2. Jaká je lůžková kapacita Vašeho zařízení a v jaké kategorii? (např. 30 lůžek Hotel ***) 

(text) 

3. Jak dlouho vyvíjíte činnost v cestovním ruchu? 

méně než 1 rok  více než 1 rok a méně než 3 roky  více než 3 roky a méně než 5 let  

více než 5 let a méně než 10 let  více než 10 let 

4. Provozujete činnost celoročně nebo sezónně? 

Celoročně  Sezónně  Jinak (např. dle individuální poptávky) 

5. Jak byste charakterizoval vývoj počtu přenocování za celou dobu historie fungování 
vašeho podniku? 

Dochází k mírnému poklesu  Dochází hlubokému poklesu  Dochází k mírnému růstu  

Dochází k vysokému růstu  Jiná odpověď:  

6. Jak byste charakterizoval ekonomickou situaci Vašeho podniku? 

Mírný růst tržeb  Vysoký růst tržeb  Mírný pokles tržeb  Velký pokles tržeb  Jiná 

odpověď:  

7. Je (bylo) Vaše zařízení certifikováno dle oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ?  
ANO-NEVÍM-NE 

8. Měla tato certifikace vliv na vytíženost lůžkové kapacity? 

Ano, vliv byl prokazatelný  Ne, vliv nebylo možno vysledovat  Nevím, nesleduji to 

9. Jaká je vytíženost lůžkové kapacity v období březen-květen 

do 15 %  16-39 %  40-59%  60 % a více 

10. Jaká je vytíženost lůžkové kapacity v období červen-srpen 

do 15 %  16-39 %  40-59%  60 % a více 

11. Jaká je vytíženost lůžkové kapacity v období září-listopad 

do 15 %  16-39 %  40-59%  60 % a více 

12. Jaká je vytíženost lůžkové kapacity v období prosinec-únor 

do 15 %  16-39 %  40-59%  60 % a více 



13. Lze ubytovací zařízení udržet ekonomicky bez nutnosti dotovat jeho provoz dalšími 
zdroji (zdroje z jiné činnosti, úvěry) 
ANO-NEVÍM-NE  

14. Jak velký objem tržeb v Kč/rok dosahujete (hrubý odhad) z činnosti bezprostředně 
související s cestovním ruchem (ubytování, stravování, další služby)? 

 

15. Na jaké cílové skupiny se zaměřujete? (kdo a odkud k Vám nejčastěji jezdí) 

Stručně uveďte nebo popište cílové skupiny 

 

16. Investovali jste v posledních 10 letech do modernizace či rozšíření svého zařízení ? 

Ano v řádu desítek mil. Kč  Ano v řádu mil. Kč  Ano v řádu několika set tis. Kč  Až na 

havarijní opravy ne  Jiná odpověď:  

17. Jaká je dle Vašeho názoru míra řízení a koordinace cestovního ruchu v turistické 
oblasti Opavské Slezsko? 

Živelná, chaotická a neřízená  Sporadicky koordinovaná a řízená  Spíše koordinovaná a 

řízená  Nedokážu posoudit 

18. Spolupracujete při rozvoji cestovního ruchu s ostatními podnikateli? 

Ano pravidelně  Ano, příležitostně  Ne  Jiná odpověď:  

19. Spolupracujete při rozvoji cestovního ruchu se samosprávou (obce, kraj)? 

Ano, pravidelně  Ano, příležitostně  Ne  Jiná odpověď:  

20. Jak velký objem finančních prostředků v Kč za rok vynaložíte na propagaci Vašeho 
zařízení resp. obce? 

 

21. Vnímáte potřebnost založit destinační management turistické oblasti, který by se 
staral o řízení a koordinaci cestovního ruchu? 
ANO-NEVÍM-NE  

22. Byli byste ochotni se alespoň zčásti finančně podílet na nákladech Destinačního 
Managementu, pokud by jeho činnost byla přínosná pro Vaše podnikání či rozvoj území ? 
ANO-NE 



23. Jaké činnosti by destinanční management měl vykonávat, aby byl pro Vás přínosný? 

Známkování ++ určitě souhlas, + spíše souhlas, 0 - neutrální, - spíše ne, --určitě ne 

U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí ++ až --: 

Měl by destinační management propagovat území?:  
++ 

 

+ 

 

0 

 

- 

 

-- 

 

Měl by destinační management vytvářet produkty 
cestovního ruchu? :  

++ 

 

+ 

 

0 

 

- 

 

-- 

 

Měl by destinační management získávat finanční granty z 
různých zdrojů ?:  

++ 

 

+ 

 

0 

 

- 

 

-- 

 

Měl by destinační management realizovat vzdělávací akce 
pro podnikatele ?:  

++ 

 

+ 

 

0 

 

- 

 

-- 

 

24. Kdo by měl být hlavním motorem rozvoje cestovního ruchu? 

Samospráva  Podnikatelé  Jiná odpověď:  

25. Jaké jsou dle Vašeho názoru největší atraktivity turistické oblasti ? 

 

26. Jaké jsou v souhrnu výnosy z rekreačních a ubytovacích poplatků v Kč/ročně a jaký je 
jejich trend? 

 

27. Máte zkušenosti s projekty financovanými z dotačního programu ROP 
Moravskoslezsko, Program rozvoje venkova, OPPS ČR-PL v oblasti cestovního ruchu? 

Ano, jsem úspěšný žadatel  Ano, jsem neúspěšný žadatel  Ne, nezkoušel jsem to  Jiná 

odpověď:  

28. Měl by být podporován cestovní ruch i po roce 2013? Na co by se měly koncentrovat 
prostředky? 

Ano, pokračovat, podpora infrastruktury cestovního ruchu  Ano, pokračovat, podpora 

propagace  Ano, pokračovat, podpora zejména produktů cestovního ruchu  Jiná odpověď: 

 

29. Ve které obci převážně realizujete svoji hlavní činnost (tj. výkon samosprávy, 
podnikání v oblasti cestovního ruchu  atd.) 

 


