Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí
VYHODNOCENÍ MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ BĚHEM PROVOZU
INFOSTÁNKU V RATIBOŘICÍCH V LETECH 2008, 2009
Místního šetření v Ratibořicích, které probíhalo v průběhu měsíců červenec a srpen 2008,
2009 se zúčastnilo celkem 300 dotázaných osob.
Nejčastějšími návštěvníky Babiččina údolí jsou rodiny s dětmi, kteří přijeli z různých
koutů České republiky, avšak 12% dotázaných bylo přímo z České Skalice. Velmi důležitým
faktem je, že 2/3 návštěvníků se sem opakovaně vrací a považuje tento výlet za jakousi tradici.
Nejčastěji sem přijíždí automobilem, další početnou skupinu tvoří cyklisté. Důvodem návštěvy
této lokality je bezesporu kniha Babička, ale také doporučení známých, kteří již toto místo
navštívili. Více jak polovina dotázaných využívá ke zjišťování podrobnějších turistických
informací internetových stránek. Zájem o internet je tedy značný a bylo by ho možné i lépe
využívat v marketingu tohoto území.
Cestovní ruch do Babiččina údolí neodmyslitelně patří, toto si uvědomuje více jak 90%
všech dotázaných respondentů. Zbývající část dotázaných se nad tímto tématem podrobněji
zamýšlí a obává se, aby při dalším nárůstu cestovního ruchu nedocházelo k poškozování
neopakovatelné atmosféry místa, tzv. „Génia loci“.
Pravidelně opakující se akce v Babiččině údolí navštěvují především místní obyvatelé a
také lidé z blízkých regionů. Nejčastěji zmiňovanými byly Oživlé postavy, hudební a divadelní
představení, Advent v Ratibořicích.
Mezi hlavní problémy, které by bylo podle návštěvníků zapotřebí zlepšit patří oddělení
tras pro chodce a cyklisty, vylepšení značení pro turisty a využití Panského hostince - zde se
jako schůdné jeví nabídnutí jeho dalších služeb pro turisty. Často zmiňovaný je taktéž současný
stav hospodářských budov. Návštěvníci by také uvítali by např. zlepšení služeb pro vodáky
sjíždějící řeku Úpu - chybí jim molo, či odstavná místa pro lodě. Téměř polovina dotázaných by
doplnila nabídku místních služeb pro turisty o následující produkty: více odpadkových košů,
toalet a stojanů na kola, včetně jejich úschovny. Dále pak celoroční podávání informací o
ochraně přírody, lepší posezení, doplnění popisků u stromů v parku či více možností levnějšího
stravování. Celkový dojem z místa některým turistům kazí rozpadající se lavičky a přístupové
cesty zarůstající nálety a plevelem. Jako podstatný problém se z dotazníkového šetření jeví
nedostatečné značení příjezdových cest a komunikací (zmíněno ve směru od Nového města nad
Metují). Negativně byla hodnocena i chybějící místní kyvadlová doprava, přepravující turisty
z České Skalice do Ratibořic. Turisté by také rádi uvítali více dětských hřišť a koutků pro děti,
zmíněna byla i vyhlídková místa (vyhlídky a rozhledna). Lidé v dotazníkovém šetření ocenili
dostatek nabízených informačních a propagačních materiálů, které je možné získat v Regionálním
informačním centru v České Skalici. Výběr v samotném centru dění, tedy v Ratibořicích,
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některé z dotázaných (přibl. 8 %) zklamal. Dotázaní se domnívají, že nabídku suvenýrů je třeba
rozšířit, aby nebyl tolik pociťován zákaz fotografování a natáčení na kameru v prostorách této
Národní kulturní památky.
Na Babiččině údolí si lidé naopak velmi cení místní přírody, čistoty, klidu, možnosti
odpočinku a relaxace, pohledu na pestrobarevnou zeleň, měnící svou paletu barev. Dále pak řeky
Úpy, starých stromů, rozkvetlých luk a pohledu na pasoucí se ovce, aleje, sady a skály. Na tato
místa se lidé v Babiččině údolí rádi dívají a pozastavují se na nich. Návštěvníky rovněž zajímají
informace na panelech naučné stezky. Pouze 13% všech dotázaných tyto informace nevyhledává
a nepozastavuje se u nich. Oprava desek naučné stezky v rámci projektu tedy přináší jistě svůj
význam a upoutá tak ještě více návštěvníků údolí.
Lidé si přejí, aby Babiččino údolí zůstalo historickou, přírodní a kulturní památkou,
vzpomínkou na knihu Babička a její autorku Boženu Němcovou, krásnou nedotčenou přírodou,
zachovaným odkazem budoucím generacím, místem k odpočinku, relaxaci, krásným krajem,
připomínkou mládí i školních výletů. Místem, kde se zapomíná na všední starosti i
přetechnizovaný svět, oázou klidu, místem, kde vídám oživlé postavy z knihy Babička, tradicí,
balzámem na duši, atmosférou dovolené, neuvěřitelným spojením historie s krajinou, údolím
literární tvorby - prostě nostalgií.
Téměř všichni návštěvníci hodnotili návštěvu BÚ kladně, dá se tedy předpokládat, že se
budou se do těchto míst i nadále rádi vracet a doporučovat ho svým známým.
85% dotázaných by celkovou koncepci rozvoje CR uskutečnilo tak, aby se co nejméně
narušovalo místní přírodní prostředí, maximálně využila nabídka služeb stávajících objektů,
zachoval přírodní prostor a okolní prostředí bylo minimálně narušováno službami.
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