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Výsledky dotazníkového šetření – veřejnost  

Dotazníkové šetření probíhalo v letní sezóně 2020 a 2021 vždy od června do září daného roku. 

Dotazníkového šetření se mohli účastnit všichni návštěvníci regionu Tanvaldska. Dotazníky byly 

k dispozici v tištěné formě ve všech obcích mikroregionu Tanvaldska (informační centra, turistické 

atraktivity, ubytování a stravování, obecní úřady) a zároveň bylo možné dotazník vyplnit elektronicky 

přes mobilní zařízení či PC. 

Celkově se dotazníkové šetření zúčastnilo 216 respondentů, přičemž podstatná část dotazníků byla 

vyplněna v letní sezóně 2021. 

Dotazník obsahoval celkem 16 otázek, přičemž 14 otázek bylo zaměřeno na hodnocení cestovního 

ruchu a 2 otázky byly zařazeny jako administrativní a motivační.  

     

 

V první otázce respondenti označili odpověď, která se týkala místa, kde dotazník vyplňovali. 

 

Nejvíce vyplněných dotazníků bylo v obci Kořenov (48 %) a Josefův Důl (34 %). Následoval Tanvald a 

Harrachov a Smržovka. Tyto výsledky korespondují s místy, které lez označit jak středisky CR zajišťující 

služby CR. 
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Ve druhé otázce se respondenti vyjadřovali, zda v regionu Tanvaldska tráví svou dovolenou nebo 

volný čas poprvé nebo opakovaně. 

 

Označeno bylo více odpovědí „Poprvé“ (60 %) a odpověď´ „Opakovaně“ byla označena celkem 40 % 

respondentů. Tento výsledek naznačuje, že region Tanvaldska dokáže přilákat nové turisty a zároveň 

cca polovina návštěvníků opakuje svou dovolenou v regionu Tanvaldska. 

Ve třetí otázce se respondenti vyjadřovali k otázce, kde získali podnět k navštívení regionu 

Tanvaldska.  

 

Nejvíce podnětů k trávení dovolené nebo volného času v regionu Tanvaldska získávají návštěvníci na 

doporučení a od svých známých (52 %). Druhým významným zdrojem podnětů pro návštěvu regionu 

jsou: 

 turistické a informační webové stránky (např. www.ceskehory.cz, www.jizerky.cz) 

 webové stránky poskytovatelů služeb CR - ubytování 

 cestovní kanceláře 
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 Sociální sítě – FB, instagram 

Relativně nejméně zastoupeným zdrojem informací, který by byl podnětem pro trávení dovolené 

v regionu, jsou webové stránky Mikroregionu Tanvaldska – www.tanvaldsko.info. Tento výsledek 

poukazuje na nižší míru využití webových stránek mikroregionu jakožto komunikačního nástroje 

marketingu a propagace regionu směrem k potenciálním návštěvníkům. Celkově lze hodnotit zdroje, 

na základě kterých návštěvníci přijíždějí do regionu jako rozmanité, ale nekoncentrované do jednoho 

významného informačního zdroje. 

 

Ve čtvrté otázce respondenti vybírali z odpovědí, které specifikovali sezónnost jejich opakovaných 

návštěv v regionu Tanvaldska. 

     

Nejvíce respondentů označilo sezónu letní (79 %) a období mimo letní a zimní sezónu (17%). Tento 

výsledek naznačuje, že region Tanvaldska nabízí v letní sezóně infrastrukturu a atraktivity, které lze 

využít a navštěvovat častěji, což také umožňuje výrazně delší roční období ve srovnání s obdobím 

zimním.   

 

V páté otázce respondenti volili odpověď, s kým tráví v regionu Tanvaldska dovolenou.  
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Z odpovědí je patrné, že trávení dovolené v regionu je převážně skupinového charakteru. Dominantní 

jsou cílové skupiny rodiny s dětmi (33 %) a páry (34 %). Další významnou cílovou skupinou jsou 

„party“, které jsou definované společnými znaky (např. věk, společné zájmy – sportovní aktivity, 

poznávací aktivity). Region navštěvují v menší míře i jednotlivci (6 %). Z výsledků je patrné, že region 

je atraktivní primárně pro skupinovou turistiku (rodiny s dětmi a specifické skupiny). 

 

Šestá otázka byla zaměřena na specifikaci zájmu návštěvníků v regionu resp. o zaměření aktivit 

v průběhu dovolené. 

 

Dominantní zaměřením návštěvníků v regionu Tanvaldska je pěší turistika (57 %) a užívání dovolené 

bez konkrétního záměru (22 %). Návštěvníci zaměření výhradně na cykloturistiku tvořili podíl 10 %. 

Návštěvníci zaměření na památky a historii jsou zastoupení také podílem 10 %. Z výsledků je patrné, 

že region Tanvaldska navštěvují dominantně aktivní návštěvníci provozující pěší a cykloturistiku. 

Tento výsledek potvrzuje, že region nabízí široké spektrum infrastruktury pro pěší a cykloturistiku. S 

primárním cílem poznávat památky a historii území Tanvaldska přijíždí méně návštěvníků, nicméně 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

sám v páru s partou s rodinou / s dětmi

V regionu Tanvaldsko trávím svou dovolenou  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

provozovat
cykloturistiku

provozovat pěší
turistiku

navštěvovat
památky

obdivovat historii užívat si volno bez
konkrétního

záměru

Do regionu jsem přijel (jsme přijeli) 



 

6 
Strategie rozvoje CR v Mikroegionu Tanvaldsko 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014589 

vzhledem k nižší nabídce ucelených produktů v regionu je možné se na tuto cílovou skupinu zaměřit a 

využít její potenciál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sedmé otázce se respondenti vyjadřovali k otázce, jak dlouho tráví dovolenou nebo volný čas 

v regionu Tanvaldska. 

 

Převážná část návštěvníků tráví v regionu týdenní dovolenou (56 %). Pětina návštěvníků využívá 

k dovolené prodloužených víkendů a 13 % dny mimo víkend. Nejméně návštěvníků tráví jednodenní 

dovolenou a dovolenou delší než jeden týden, přičemž v rámci delší dovolené se jedná nejčastěji o 

dobu v rozsahu 10 až 14 dní. Naprostá většina návštěvníků deklaruje vícedenní pobyt, což je 

z hlediska ekonomického přínosu pro region důležité. Z výsledků je patrný zájem o týdenní pobyt, 

který je typický pro dlouhodobě plánované dovolené. Nicméně krátkodobé pobyty a jejich obliba 

narůstají, což umožňuje rozvíjet CR v regionu celoročně. 

 

Osmá otázka byla zaměřena na zjištění, který typ ubytování návštěvníci využívají při vícedenním 

pobytu v regionu Tanvaldska. 
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Návštěvníci nejčastěji využívají ubytovacích služeb v hotelích (33 %) a penzionech (33 %). Dalším 

využívaným typem ubytování je chatový typ ubytování (14 %). 10 % návštěvníků má vlastní soukromé 

ubytování a 7 % návštěvníků využívá ubytování u známých a příbuzných. Nejméně zastoupeným 

typem ubytování jsou kempy (stan, karavan). Z výsledků je patrné, že návštěvníci preferují kvalitní typ 

ubytování, který je většinou spojený s doplňkovými službami (stravování, relaxační a odpočinkové 

aktivity apod.). 

  

V deváté otázce se respondenti vyjadřovali k otázce, jaké informační zdroje využívají o atraktivitách 

přímo v regionu. 

 

Návštěvníci regionu Tanvaldska nejvíce čerpají informace v turistických informačních centrech (50 %) 

a na webových stránkách (22 %). Nejčastěji uváděné webové stránky návštěvníky jsou: 

 webové stránky mapových portálů - www.mapy.cz, www.google.com/maps 

 turistické a informační webové stránky - www.tanvaldsko.info, www.jizerky.cz 

 webové stránky ubytovacích a stravovacích služeb 

 Sociální sítě – FB, instagram 
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Dalším zdrojem informací jsou doporučení provozovatelů ubytovacích a stravovacích služeb (13 %) a 

doporučení provozovatelů turistických atraktivit (6 %). Tištěné informační materiály dostupné mimo 

turistická informační centra jsou jako zdroj informací využívána z 9 %. 

Z výsledků je zřejmé, že nezastupitelnou roli v informování návštěvníků mají turistická informační 

centra a elektronické informační zdroje, u kterých se projevuje vysoká různorodost bez jasné převahy 

jednoho informačního zdroje. Pro region Tanvaldska a jeho návštěvníky by bylo vhodné maximálně 

koncentrovat informace do jednoho hlavního webového zdroje. 

 

V desáté otázce respondenti uváděli místa, atraktivity, turistické cíle, které při svém pobytu v regionu 

Tanvaldska navštívili. 

Návštěvníci nejvíce navštěvovali přírodní atraktivity a rozhledny, následovali muzea a památky a 

tematické atraktivity. 

V rámci přírodních atraktivit a cílů dominují vodní toky, na kterých jsou vodopády a vodní nádrže. 

Mezi nejvíce navštěvované návštěvníci uváděli: 

 Protržená přehrada v Albrechticích v Jizerských horách 

 Vodní nádrž Souš 

 Vodní nádrž Josefův Důl 

 Vodopády Jedlové 

 Vodopády Černá Desná 

Dalšími často navštěvovanými turistickými cíli jsou rozhledny a vyhlídky. Nejčastěji respondenti 

uváděli tyto rozhledny a vyhlídky: 

 Rozhledna Štěpánka 

 Maják Járy Cimrmana 

 Rozhledna Černá Studnice 

 Rozhledna Světlý vrch 

 Rozhledna Tanvaldský Špičák 

 Skalní vyhlídka Terezínka 

 Skalní vyhlídka Muchov 

 Skalní vyhlídka Čertovy kameny  

V rámci poznávání historie a památek návštěvníci nejvíce navštěvují: 

 Muzeum ozubnicové dráhy + Výtopna (včetně jízdy vlakem po ozubnicové trati) 

 Muzeum Járy Cimrmana 

 Muzeum výroby dřevěných hraček DETOA 

 Muzeum lehkého opevnění 

 Osada Jizerka – zástavba je vesnickou památkovou rezervací 

 Riedlova vila a Riedlova hrobka  

Respondenti také často uváděli atraktivity, místa a stezky specifické koncentrací dílčích atraktivit 

nebo známé svým pojmenováním či odkazem na známou osobnost. 
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 Palackého stezka 

 Cyklostezka Járy Cimrmana 

 Tanvaldský Špičák 

 Areál U Čápa   

 

V jedenácté otázce respondenti uváděli, co je nejvíce zaujalo v regionu Tanvaldska. 

Uváděné odpovědi korespondují nebo se překrývají s uvedenými informacemi v předešlé desáté 

otázce. Nejčastěji návštěvníci uváděli tyto odpovědi, které jsou seřazené dle četnosti odpovědí: 

 Příroda a krajinný ráz regionu 

 Rozhledny a vyhlídky 

 Muzeum ozubnicové dráhy, Výtopna, Zubačka 

 Vodopády Jedlové a Černá Desná 

 Protržená přehrada 

 Muzeum Járy Cimrmana 

 Osada Jizerka 

 Areál U Čápa 

 Architektura starých staveb, fabrik a továren 

 

Dvanáctá otázka byla zaměřena na cílovou skupinu dětí s otázkou, co se jim nejvíce líbilo. 

Nejčastěji uváděné odpovědi byli: 

 Muzeum ozubnicové dráhy, Výtopna, Zubačka 

 Areál U Čápa 

- Lesopark na Sluneční  

- Pohádková cesta 

 Muzeum výroby dřevěných hraček DETOA 

 Vodopády Jedlové a Černá Desná 

 

Ve třinácté otázce se návštěvníci vyjadřovali k případné nespokojenosti se službami, dostupností 

služeb nebo mohli vyjádřit nespokojenost formou volné otevřené odpovědi.    
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V rámci této otázky uvedlo 75 % návštěvníků, že jsou spokojeni nebo neuvedli žádnou odpověď. 

Návštěvníci, kteří označili jednu z možných odpovědí, měli nejvíce výhrady k základním službám CR, a 

to k nabídce a kvalitě stravovacích služeb (15 %), a ke kvalitě ubytovacích služeb (5 %). Úroveň 

informovanosti ohodnotili negativně pouze 2 % a stejně tak je nízká nespokojenost hodnocena u 

dostupnosti atraktivit a cílů (3 %). Celkový výsledek naznačuje, že každý čtvrtý návštěvník má výhrady 

k dílčím oblastem služeb CR. I přesto lze výsledek hodnotit pozitivně, a to vzhledem ke vzrůstajícím 

požadavkům návštěvníků na růst kvality služeb a infrastruktury CR.   

U odpovědi „s něčím jiným“ návštěvníci uváděli tyto odpovědi: 

 Uzavřená občerstvení na turistických trasách 

 Nedostatečné značení (navigační systém) na silničních komunikacích, placené parkování 

 Odpadky na turistických trasách a u atraktivit 

 Málo aktivit pro malé děti – dětské parky a hřiště 

 

Čtrnáctá otázka se zabývala zjišťováním informací, co návštěvníkům v regionu Tanvaldska při svém 

pobytu nejvíce chybělo. 

Ze všech dotazovaných 83 % uvedlo, že odpověď „nic“ nebo se vůbec nevyjádřili. Ostatní respondenti 

(17 %) uváděli následující připomínky/výhrady/přání: 

Služby v pohostinství  

Málo restaurací, vináren, čajoven apod., krátká otevírací doba restaurací, neexistence drobných 

občerstvení na turistických trasách a u atraktivit. 

Doprovodná infrastruktura CR 

Málo odpočívadel na turistických trasách a u turistických cílů, nedostatečné nebo nekvalitní vybavení 

existujících odpočívadel, nedostatek informačních tabulí a navigačních ukazatelů. 
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Dopravní infrastruktura a obslužnost 

Nedostatečné informace o možnostech parkování, komplikovaná návaznost jednotlivých vlakových a 

autobusových spojení, více provozovatelů železniční dopravy (ČD, Arriva). 

Specifické připomínky  

Neexistence zpracovaných výletů pro rodiče s kočárky, nedostatek odpadkových košů, málo 

informací pro možnost vyžití s malými dětmi, chybějící koupaliště.   

 

V patnácté otázce respondenti hodnotili celkovou spokojenost s pobytem v mikroregionu 

Tanvaldska. 

 

Návštěvníci svůj pobyt hodnotili velice pozitivně. Většina návštěvníků byla velice spokojená s tím, že 

rádi doporučí trávení dovolené v regionu Tanvaldska svým známým (78 %). Pětina dotazovaných 

návštěvníků hodnotí svůj pobyt jako standardní dovolenou bez větších pozitivních dojmů (21 %). 

Negativně svůj pobyt neohodnotil žádný z návštěvníků. 
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