
Příloha č. 1: Barevná obrazová příloha 

 

 
 
Obr. č. 1: Pohlednice Ratíškovic, zdroj: vlastní 
 
 
 
 

 
 
Obr. č. 2: Jízdenka, zdroj: vlastní  
 
 
 
 



 

Baťova důlní dráha a šlapací drezíny 
 
 

       
Foto č. 1: Výměna šlapadel u zarážky                  Foto č. 2: Baťova důlní dráha 
 
Zdroj: vlastní 
 
 
Odemykání plavební sezóny na Baťově kanále v přístavišti ve Strážnici 1. května 2010  
 

      
Foto č. 1: Starosta odemyká vodu                       Foto č. 2: Obslužný baťovský domek 
          

      
Foto č. 3: Projíždění plavební komorou              Foto č. 4: Plavební komora                          
         
Zdroj: vlastní 



 

Příloha č. 2: Rozpočet projektu Muzeum ve vagónu 
Konečný příjemce:      Mikroregion Nový Dvůr 

Název projektu:      Muzeum ve vagónu 

Název operačního programu:   OP ROZVOJ VENKOVA A 

MUTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 

Region soudržnosti (NUTS II):    Jihovýchod 

Datum (den, měsíc, rok) zahájení projektu/etapy:  24. března 2006 

Datum (den, měsíc, rok) ukončení projektu/etapy:  30. června 2006 

 

Výše finanční pomoci z prostředků EU 631 200,- 

Výše finanční pomoci z prostředků státního rozpočtu 157 800,- 

Požadavek celkem 789 000,- 

 

 



 

Příloha č. 3 
Dotazník spokojenosti Muzea ve vagónu a 

šlapacích drezín 
 
 
 
 

1.) Pohlaví 
 
a) muž    b) žena 
 
2.) Věková kategorie 
 
a) do 15 let   b) 16 -  30 let  c) 31 – 60 let  d) nad 60 let 
 
3.) Už jste někdy dříve navštívili Muzeum ve vagónu nebo absolvovali projížďku na 
šlapacích drezínách? 
 
a) ano    b) ne 
 
4.) Jaký je Váš hlavní cíl návštěvy? 
 
a) pouze drezíny  b) pouze muzeum c) obojí 
 
5.) Jak jste spokojeni se zdejší obsluhou? 
 
a) velmi spokojen/a  b) spokojen/a  c) nespokojen/a 
 
6.) Jak jste spokojeni s cenami? 
 
a) velmi spokojen/a  b) spokojen/a  c) nespokojen/a 
 
7.) Odkud jste? 
 
a) místní občan  b) z okolí Ratíškovic c) z Jihomoravského kraje 
 
d) odjinud……………………………………………………………………… 
 
8.) Jak často jezdíte nebo plánujete jezdit za touto atraktivitou? 
 
a) 1x za rok   b) vícekrát za rok c) 1x stačilo, navštívím jiná místa 
 
9.) Jaké nové služby byste zde rádi přivítali?  
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
10.) Doporučíte návštěvu muzea a projížďku šlapací drezínou také svým známým? 
 
a) ano    b) ne 



 

Příloha č. 4: Dotazník spokojenosti Muzea ve vagónu a šlapacích drezín - vyhodnocení 
 
 
1.) Pohlaví 
 
a) muž - 44 %   b) žena – 56 % 
 
2.) Věková kategorie 
 
a) do 15 let – 8 %  b) 16 -  30 let – 48 %  c) 31 – 60 let – 24 %   

d) nad 60 let – 20 % 

 
3.) Už jste někdy dříve navštívili Muzeum ve vagónu nebo absolvovali projížďku na 
šlapacích drezínách? 
 
a) ano – 52 %    b) ne – 48 % 
 
4.) Jaký je Váš hlavní cíl návštěvy? 
 
a) pouze drezíny – 26 %  b) pouze muzeum – 16 % c) obojí – 58 % 
 
5.) Jak jste spokojeni se zdejší obsluhou? 
 
a) velmi spokojen/a – 32%  b) spokojen/a – 56 %  c) nespokojen/a – 12 % 
 
6.) Jak jste spokojeni s cenami? 
 
a) velmi spokojen/a – 16 %  b) spokojen/a – 70%  c) nespokojen/a – 14 % 
 
7.) Odkud jste? 
 
a) místní občan – 10 % b) z okolí Ratíškovic – 20 % c) z Jihomoravského kraje – 40 % 
 
d) odjinud – 30 % (Praha a okolí 9x, Zlínský kraj 8x, Slovensko 5x, Moravskoslezský kraj 3x, 

Plzeňský kraj 3x, Vysočina 2x) 

 
8.) Jak často jezdíte nebo plánujete jezdit za touto atraktivitou? 
 
a) 1x za rok - 26 %  b) vícekrát za rok – 20 %  c) 1x stačilo, navštívím jiná místa – 54 % 
 
9.) Jaké nové služby byste zde rádi přivítali?  
 
kavárna, drezína poháněná motorem, suvenýry, lepší občerstvení, ubytování 
 
10.) Doporučíte návštěvu Muzea ve vagónu a projížďku šlapací drezínou také svým 
známým? 
 
a) ano – 78 %   b) ne – 22 % 



 

Příloha č.: 5 

Anketa známosti Muzea ve vagónu 
a šlapacích drezín v Ratíškovicích 

 
 
 
 

 
1.) Pohlaví 
 
a) muž    b) žena 
 
2.) Věková kategorie 
 
a) do 15 let  b) 16 – 30 let  c) 31 – 60 let  d) nad 60 let 
 
3.) Víte o existenci Muzea ve vagonu a šlapacích drezín v Ratíškovicích? 
 
a) ano   b) ne – dále nevyplňujte 
 
 
4.) Víte, kde se Muzeum ve vagonu v Ratíškovicích nachází? 
 
a) u cihelny  b) poblíž železničního přejezdu na Vacenovice c) u kostela 
 
 
5.) Navštívil/a jste už Muzeum ve vagónu nebo absolvoval/a jste projížďku na šlapacích 
drezínách? 
 
a) ano    b) ne 
 
6.) Víte, kdy bylo Muzeum ve vagónu slavnostně otevřeno? 
 
a) 1999  b) 2006  c) 2009 
 
7.) Víte, k čemu dříve sloužila železnice, na které se nyní provozují projížďky na 
šlapacích drezínách? 
 
a) k přepravě lignitu z dolu Tomáš b) vystavěna nedávno jako velodráha pro drezíny 
 
8.) Odkud jste se dozvěděl/a o existenci Muzea ve vagónu a možnosti projížďky na 
šlapacích drezínách? 
 
a) obecní zpravodaj Zvon b) Internet  c) známí d) jiný zdroj 
 
9.) Myslíte si, že tato turistická atrakce pomůže k vyšší návštěvnosti Ratíškovic turisty? 
 
a) ano    b) ne 



 

Příloha č. 6: Anketa známosti Muzea ve vagónu a šlapacích drezín v Ratíškovicích -
vyhodnocení 
 
1.) Pohlaví 
 
a) muž  - 44 %   b) žena – 56 % 
 
2.) Věková kategorie 
 
a) do 15 let – 8 %  b) 16 – 30 let – 44 %  c) 31 – 60 let – 34 %   

d) nad 60 let – 14 % 

 
3.) Víte o existenci Muzea ve vagonu a šlapacích drezín v Ratíškovicích? 
 
a) ano – 84 %   b) ne – dále nevyplňujte – 16 % 
 
4.) Víte, kde se Muzeum ve vagonu v Ratíškovicích nachází? 
 
a) u cihelny – 6 %   b) poblíž železničního přejezdu na Vacenovice – 74 %   

c) u kostela – 4 % 

 
5.) Navštívil/a jste už Muzeum ve vagónu nebo absolvoval/a jste projížďku na šlapacích 
drezínách? 
 
a) ano – 36 %    b) ne – 48 % 
 
6.) Víte, kdy proběhlo slavnostní otevření Muzea ve vagónu? 
 
a) 1999 – 24 %  b) 2006 – 54 %  c) 2009 – 6 % 
 
7.) Víte, k čemu dříve sloužila železnice, na které se nyní provozují projížďky na 
šlapacích drezínách? 
 
a) k přepravě lignitu z dolu Tomáš – 74 %  

b) vystavěna nedávno jako velodráha pro drezíny – 10 % 

 
8.) Odkud jste se dozvěděl/a o existenci Muzea ve vagónu a možnosti projížďky na 
šlapacích drezínách? 
 
a) obecní zpravodaj Zvon – 24 %   b) Internet – 2 %    c) známí – 38 %  

d) jiný zdroj – 20 % 

 
9.) Myslíte, že tato turistická atraktivita pomůže k vyšší návštěvnosti Ratíškovic turisty? 
 
a) ano – 58 %    b) ne – 26 % 
 



 

Příloha č. 7: Mapka Baťova kanálu 

 
Zdroj: [22] 


