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Projekt 

Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí 
 

Aktivita 4.3 

Studie rozvoje šetrného cestovního ruchu v Babiččině údolí, Plánování s veřejností 

 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ  
15.4. 2010 Ţernov 

 

Účast: 54 respondentů. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1)  

Preferujete využití stávajících budov před novou výstavbou k zajištění infrastruktury ? 
Téměř naprostá většina dotázaných odpověděla kladně,  u čtyřech záporných odpovědí 

byly tyto doplňující poznámky: rozšíření infrastruktury provést v souladu se současným 

vzhledem  a nová výstavba by měla vycházet z architektonické soutěţe. 

 

2) 

Doporučujeme odstranění nevhodných provizorních objektů (kiosky, mobilní WC…) 
Více jak dvě třetiny odpovědí souhlasí s tímto názorem, zbývajícím dotázaným současný 

stav nevadí. Komentují: navrhnout objektům nové architektonické řešení, dnes jsou potřebné, po 

obnově původní výstavby souhlasím s názorem s odstraněním.Všechna řešení přesto poţadují, 

aby nové objekty lépe zapadaly do místní krajiny. Dva názory respondentů navrhují umístit tyto 

objekty jiţ před vstup do samotného BÚ. 

 

3)  

Kde spatřujete kritická místa střetu (třecí plochy) automobilové dopravy, cyklistů a pěších 

turistů ? 

Více jak polovina všech odpovědí se odvolává na fakt, ţe respondent nezná dobře místní  

prostředí pro odpověď. 

Zbývající  dotázaní uvádí následující kritická místa střetu, řazeno dle nejčastějších odpovědi: 

 Křiţovatka z Baţantnice / vstup do zámeckého parku  

 Trasa: Mandl, Mlýn –Viktorčin splav 

 Cesta v Baţantnici  

 Křiţovatka k Panskému hostinci  - prostor kolem pomníku „Babičky“ 

 Bílý most – Rýzmburk 

 Parkoviště 

 Trasa: Česká skalice - Zlíč  - Ratibořice 

 Přístupové komunikace do BÚ 
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4)  

Domníváte se, že je zapotřebí vybudovat nové návštěvnické a vzdělávací centrum ? 
75% dotázaných souhlasí s vybudováním nového centra (návrhy - umístění 

návštěvnického centra do Loveckého pavilonu, na Rýzmburk ). Ostatní komentují svůj rozdílný 

názor např. slovy: RIC v České Skalici nám stačí, vyuţil bych spíše naučné panely, chybí ukázka 

obhospodařování pozemků. 

 

5) 

Jakou náplň tématických pobytových programů byste upřednostnili ? 

Odpovědi řazené sestupně dle získaného počtu bodů: 

1. pobytové programy dle 4 ročních období (tradice a zvyky)  

2. pobytový program s tématem  - historie, dědictví předků  

3. s ekologickou výchovu 

4. o zajímavostech z regionu 

5. pobytový program s průvodem  

Ostatní komentáře k poloţené otázce: 

Skloubit kulturní dědictví a přírodní dohromady, tématicky neoddělovat, ale propojit. 

Je zapotřebí spíše komplexní činnost koordinátora EVVO. 

Vytvořit naučnou expozici s prvky, které zaujmou děti, umístěnou v Loveckém pavilonu. 

Zajistit nabídku celoročních moţnosti pro cestovní ruch. 

Poukázat na klasické formy vyuţití krajiny. 

 

6) 

Šetrné obhospodařování BÚ, názorná péče o přírodu a údržbu pozemků. Měla by být 

tomuto tématu věnovaná samostatná expozice ? 

Téměř všichni navrhují vytvoření této expozice.  

Respondenti s odpovědí NE (17%) uvádí, ţe je třeba vše začlenit do jedné celostní expozice. 

 

7) 

Jakou tradici byste v BÚ rádi obnovili ? 

Odpovědi řazené sestupně dle získaného počtu bodů: 

1. chov ovcí 

2. včelařství 

3. bylinná zahrádka u Starého Bělidla 

4. funkční zavlaţovací přeronový systém 

5. celoročně, tradičním způsobem obhospodařované pozemky 

6. kuchyňská uţitková zahrada 

 

Ostatní nápady z odpovědí : 

Hudební koncerty u Panského hostince. 

Přenášky o fauně – původní čeká květena. 

Výroba mouky ve mlýně  - funkční vyuţití mlýna. 

Obnovit splav na Pohodlí. 
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8) 

Je podle Vás v současnosti dostatečně vyzdvižen odkaz a život Boženy Němcové ? 
Téměř všichni respondenti souhlasí s tímto názorem, přibliţně 13 % odpovědí je jiného 

názoru: Je třeba více vyzvednout její dílo – láska k přírodě, rodný kraj, vlastenectví, návrat 

trvalých hodnot – rodina, láska apod. Pouţívat k interpretaci nejen knihu Babička, ale i 

související historické romány např. KJ Erbena. 

 

9)  

Čím byste oživili rýzmburský vyhlídkový altán 

Odpovědi řazené sestupně dle získaného počtu bodů: 

1. vytvořením nové expozice věnované báchorkám a pověstem  

2. za nabídkou místních produktů (prodej medu, ovoce, bylin – spojeno s občerstvením)  

3. ukázky řemeslných tvůrčích dílen   

 

Ostatní komentáře k otázce: 

Poukázat na historii českých hradů (Červená Hora, Vízmburk) 

Báchorky a pověsti uvést na produkty (etikety) 

Ekologické téma 

Ţádná expozice není zapotřebí. 

 

10) 

Jaké kulturní programy podle vás patří do prostředí BÚ 
Odpovědi řazené sestupně dle získaného počtu bodů: 

1. Oţivlé postavy 

2. Řemeslné trhy  

3. Folklorní představení 

4. Programy s historickou tématikou  

5. Koncerty   

6. Divadelní představení  

Ostatní komentáře k otázce: 

Otevření míst jinak nepřístupných 

Ţivot na hospodářském dvoře 

 

11) 

Na jakou cílovou skupinu by měla být podle Vás propagace nejvíce zaměřena? 

Odpovědi řazené sestupně dle získaného počtu bodů: 

1. rodiny s dětmi 

2. mládeţ a ZŠ 

3. návštěvníci od jinud 

4. zájmové organizace 

Ostatní komentáře: 

BÚ promlouvá ke všem generacím, cílové skupiny se zformují sami. 
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12) 

Slyšeli jste již o propagaci, která upozorňuje na ojedinělé „krajinářsko-přírodní prostředí  BÚ“?   
1/3 dotázaných o propagaci ještě neslyšela, ostatní uvádí, ţe ano. 

 

13) 

Domníváte se, že by mohly dostatečně posílit  image místa následující  projekty„ V zámku a 

podzámčí“ a projekt „Vzdušné lázně“ ? 

Dotázané více zaujal projekt „V zámku a v podzámčí“, který by měl zachycovat ţivot 

šlechty a poddaných (o 1/3 více, neţli projekt „Vzdušné lázně“). 

S realizací projektu „V zámku a podzámčí“ nesouhlasí 5 respondentů, s druhým „Vzdušné lázně“ 

– který podporuje pobytové programy pro zdraví a sportovně relaxační vyţití, 18 respondentů 

(1/3 všech dotázaných). 

 

14) 

Patří podle Vás agroturistika a pobyty v přírodě do Ratibořic ? 

60% dotázaných odpovídá ano, ostatní nesouhlasí – někteří připojují poznámku o potřebě 

regulace těchto aktivit vzhledem k šetrnosti a ohledu k místní přírodě. 

 

15) 

Využíváte BÚ k procházkám, relaxaci a odpočinku ?  

Více jak dvě třetiny všech účastníků tohoto šetření  znají a navštěvují  Babiččino údolí. 

Zřídka BÚ navštěvuje polovina dotázaných, velmi často 1/3. Ostatní Babiččino údolí nevyuţívají 

k relaxaci, procházkám či odpočinku. 

 

16) 

Který druh suvenýru byste si rádi odnesli z BÚ a není prozatím k dispozici? 

Polovina všech odpovědí zní: suvenýrů je dostatek, nevím o dalším, který chybí. Někteří 

spatřují potřebu naučit návštěvníky odnášet si spíše záţitky z BÚ. 

Druhá polovina navrhuje tyto suvenýry: 

tradiční místní produkt – např. chléb z pece, z mouky ze mlýna, ovčí sýry, výrobky z vlny  

vlastnoručně vyrobené výrobky 

kniha s tradicemi, zvyky a pověstmi z doby Boţeny Němcové, více výtisků Babičky,  

chaloupku, pomník Babičky 

kapesní kalendář, poznámkový blok 

obrázek s tématikou BÚ 

 

17)  

Domníváte se, že je současná propagace dostatečná? 

Více jak 1/3 dotázaných se domnívá, ţe propagace BÚ je dostatečná (pozn. z odpovědí.:BÚ další 

propagaci jiţ nepotřebuje.) 

Další část respondentů (cca 1/3) navrhuje zlepšení současné propagace (pozn.: více propagace 

pro místní obyvatele Českoskalicka). Zbývající respondenti se k této problematice nevyjadřují. 
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18) 

Jakou nabídku propagace preferujete ? 

Odpovědi řazené sestupně dle získaného počtu bodů: 

1. Internet  

2. Tiskoviny  

3. CD, DVD 

4. Veletrhy 

Ostatní komentáře: 

Razítka, články v časopisech, rozhlas 

 

19)  

Uvítali byste založení nového koordinátora sídlícího v BÚ ? 

Se zaloţením nového subjektu, u kterého se počítá se zastoupením samosprávy a  všech 

zainteresovaných organizací, souhlasí polovina všech respondentů.Druhá polovina zaujímá 

nesouhlasné stanovisko, nebo se k otázce nevyjadřuje. 

 

OSTATNÍ PŘIPOMÍNKY OD RESPONDENTŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ: 

 

 Propojit více cestovní ruch BÚ s aktivitami města Česká Skalice. 

 Sekat louky celoplošně a najednou, krvavec roste i jinde. 

 Odstraňovat nálety v BÚ. Osekávat větve ze stromů v Baţantnici. Udrţovat průhledy. 

 Více odpadkových košů a laviček do BÚ. 

 Odkoupit Lovecký pavilon od Lesů ČR – NPÚ. 

 Podél stezky v baţantnici -  v louce vytvořit novou cyklostezku. 

 Zapojit rýzmburský Altán do šetrného cest. Ruchu. 

 Zvýšit tlak na LČR  - na řádné hospodaření v lesích, udrţovat pořádek v lese. 

 Školy v přírodě, škola hrou, průvodce – přivést do BÚ. 

 Výroba vlastních suvenýrů – řemeslné dílny, chybí v BÚ. 

 Místa, kde je moţné si sednout na deku… 

 Dostatek stolů, ţidlí a stan pro nepřízeň počasí – pro divadlo a koncerty. 

 Byt Panklových !  - zvelebit. 

 Úprava jezírka v parku. 

 Umoţnit vstup do Loveckého pavilonu. 

 Propagovat dobrovolnictví pro BÚ. 

 Jak vypadal ţivot v typ. obydlích dříve – ukázka v BÚ. 

 Zvýraznit originalitu – zachovat klidná místa pro meditaci, pohodu, unik z ruchu, stresu a 

povinností. 

 Údrţba a inovace zámeckého parku, zvýraznit dendrologické poznatky – stezka. 

 U studánek odpočívadlo – meditační koutek, Dětský koutek. 

 V období kvetení rododendronů – zahrádkáři – nalákat tyto návštěvníky do BÚ. 

 Výstava nerostů, betlémů, amatérských malířů, fotografií 

 Výroba vlny, ukázky práce na  kolovratu. 


