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Příloha 1: Dotazník pro návštěvníky Geoparku Podbeskydí. 
 

 
 



 

 

Příloha 2: Situační zákres polohy dotazovacích stanovišť do mapy. 

 

1 – Zrzávka 
2 – Svinec 
3 – Štramberk 
4 – Hukvaldy


