Vážená paní, Vážený pane,
připravujeme pro vás v CHKO Brdy návštěvnické středisko, které bude na jednom místě představovat přírodní
a kulturní hodnoty této nové chráněné krajinné oblasti. Představa o Vašich zájmech a způsobu pobytu v Brdech nám
poskytne cenné vodítko pro přípravu expozice a programové nabídky návštěvnického střediska.
U otázek, kde není vysloveně uveden jiný návod, označte prosím jednu z předložených variant odpovědi, která
nejvíce odpovídá Vašemu názoru, nebo která se podle Vás nejvíce přibližuje skutečnosti.
Za řešitelský tým Vám děkují Ing. Ladislav Ptáček, Jana Urbančíková a Mgr. et Mgr. Michal Medek
1. Jaké jsou dva převažující důvody Vaší návštěvy Brd?
1
2
 poznávání přírody a jejích krás
 klid a odpočinek
5
6
 služební cesta
 jiný (vypište):

3

 poznávání kulturního bohatství

4

 sportování

2. Jak často Brdy (kterékoliv místo v Brdech) navštěvujete?
1
 jsem zde poprvé 2 nepravidelně 1x za několik let 3 pravidelně 1x za rok 4 několikrát za rok
5
 jezdím sem častěji (alespoň 10x ročně) 6 jsem zde velmi často (více než 25x za rok)
3. S kým jste na výletě dnes?
1
 sám 2 s partnerem/partnerkou 3 s rodinou, včetně ......dětí do 15let (doplňte počet) 4 ve skupince přátel či
5
příbuzných 4a s dětmi
 organizovaná akce /větší skupina více než 10 osob (5a s dětmi) 6 jinak
4. Jaká je délka vašeho pobytu v regionu?
1
2
3
 několik hodin
 1 den
 2 dny

4

 3-7 dní

5

 více než 7 dní

6

 bydlím zde

5. Pokud Vás zaujme nějaký program či místo, jste schopni změnit své plány?:
1
2
3
 jednoduše
 s obtížemi
 vůbec
6. Jaké aktivity během svého dnešního pobytu v Brdech hodláte dělat nebo jste dělal(a)?
(možno vybrat i více variant)
1
2
3
 procházka do 2 hodin trvání
 delší výlet pěšky (více než 2 hodiny)
 cyklovýlet
4
5
 návštěva ……
 vícedenní výlet (nocování venku)
6
7
 jiné (upřesněte):
 nevím
7. Kdyby Brdy nabízely více aktivit, kterých byste se rád(a) zúčastil(a)? (možno vybrat i více variant)
1
 návštěva informačního centra 2 videoprogram o místních zajímavostech 3 návštěva expozice o Brdech
4
5
 návštěva naučné stezky
 povídání průvodce u informačního centra 6 speciální program pro děti
7
8
 procházka s průvodcem
 nechci nic, žádné aktivity
7a. Na jaká témata by nabízené aktivity měly být zaměřeny? (možno vybrat i více variant)
7a
 základní informace o oblasti; 7b příroda oblasti; 7c rostliny; 7d pozorování ptáků; 7e historie před
vznikem vojenského újezdu (před rokem 1929); 7f historie po vzniku vojenského újezdu (po 1929); 7g jiná:
8. Domníváte se, že do nejohroženějších částí přírody CHKO by měl být přístup veřejnosti:
1
3
4
 zcela vyloučen 2 umožněn pouze s průvodcem
 možný bez omezení
 nevím
5
 umožněn jinak – jak?:
9. Jak daleko od tohoto místa budete dnes nocovat? (časový údaj závislý na vašem dopravním prostředku)
1
2
3
4
5
 do 30 minut
 1 hodinu cesty
 více než 2 hodiny cesty
 kam dojdu
 ještě nevím
10. V jakém zařízení jste při svém pobytu ubytován(a)?
1
2
3
 vlastní chata/chalupa/u známých
 malý penzion/v soukromí
 hotel (nad 40 lůžek)
4
5
 ve stanu/v kempu/obytném voze
 nikde (jednodenní návštěva z domova)
11. Jakým způsobem jste se dopravil(a) do Brd? (v případě kombinované dopravy zaškrtněte více prostředků)
1
2
3
4
 hromadnou dopravou
 zájezdovým autobusem
 vlastním autem/motocyklem
 na kole
5
6
 pěšky z:
 jinak (upřesněte):
11a. Jak se dnes pohybujete uvnitř CHKO Brdy? (v případě kombinované dopravy zaškrtněte více prostředků)
1
2
 pěšky
 na kole 3 jinak (upřesněte):
12. Jak velká je obec, ve které bydlíte a kde leží?
1
2
 méně než 2 000 obyvatel
 2001 až 10 000 obyvatel
4
5
 100 001 až 1 000 000 obyvatel
 nad 1 000 000 obyvatel
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13. Území CHKO Brdy je jedinečné i tím, že zde není rozvinutá klasická turistická infrastruktura, jako je
občerstvení nebo hustá síť značených tras. Byli byste spíše pro tento stav zachovat, nebo turistické služby
dobudovat podobně jako v jiných CHKO?
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