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Monitoring rekreaèního využití Ïáblického háje a lesa Kamýk úspìšnì pokraèuje
Tisková zpráva ÚEP, o.p.s., Praha, 26. 5. 2016 Ve ètvrtek 12. kvìtna 2016 probìhla druhá terénní akce komplexního
monitoringu celého prostoru lesa Kamýk a 19. kvìtna 2016 probìhla obdobná akce také v Ïáblickém háji. Bìhem obou
akcí byly monitorovány v&scaron;echny významné vstupní body a nejvýznamnìj&scaron;í køižovatky, které jsou sledovány i
v rámci celoroèního monitoringu, cílem bylo zmapovat turistické zatížení jednotlivých pøístupových cest do obou lesních
komplexù; Ïáblického háje i lesa Kamýk, tentokrát ve v&scaron;ední den. Celý den zde pozorovatelé zaznamenávali v
dobì od 9 do 18 hodin množství vstupujících a vystupujících pì&scaron;ích, cyklistù, vozidel, psù a koèárkù. Souèasnì byl na
jednotlivých monitorovacích bodech (9 v Ïáblickém háji a 6 v lese Kamýk) provádìn dotazníkový prùzkum
náv&scaron;tìvníkù, pohybujících se ve sledovaném území, s cílem zjistit jejich strukturu, požadavky a názory.

Co jsou mìstské lesy, proè jsou dùležité a co je ohrožujeMìstské lesy jsou velmi významnou souèástí krajiny v
bezprostøedním okolí lidských sídel. Tyto lesy jsou v urbanizovaném prostøedí dùležité z hlediska krajináøského a
ekologického (poskytují refugium mnoha živoèi&scaron;ným a rostlinným druhùm a pøispívají tak k zachování biologické
rozmanitosti; jsou významným ekostabilizaèním prvkem v krajinì &ndash; souèást ÚSES; zvy&scaron;ují retenèní schopnosti
krajiny &ndash; stabilizace lokálního klimatu). Mìstské lesy jsou také dùležité z hlediska rekreaèního. Mnoho obyvatel
Prahy (pøedev&scaron;ím z pøilehlých sídli&scaron;tních komplexù a z centra Prahy, kde je nedostatek ploch s veøejnì
pøístupnou zelení a s èásteènì pøirozenými ekosystémy), nav&scaron;tìvuje za úèelem rekreace èi sportovního vyžití tato
území. Mìstské lesy jsou pro obyvatele Prahy jednou z mála možností krátkodobé rekreace a pobytu v pøírodì; mají funkci
relaxaèní s možností sportování v relativnì zdravém a nepo&scaron;kozeném životním prostøedí; èi tvoøí nedílnou èást
zpùsobu trávení volného èasu pro rozdílné sociální skupiny (rodiny s dìtmi, dùchodci ad.) obyvatel Prahy. S rostoucím
poètem osob, které vstupují do tìchto území, stoupá také ovlivnìní jejich životního prostøedí. Mezi negativní vlivy aktivit
pùsobících na životní prostøedí jednotlivých mìstských lesù patøí pøedev&scaron;ím produkce odpadù, ru&scaron;ení volnì žijící
nadmìrným hlukem a eroze zpùsobená chùzí nebo jízdou cyklistù mimo stávající cestní sí•. V poslední dobì patøí mezi
významné faktory s negativním vlivem na životní prostøedí tìchto lesù i tlak investorù na výstavbu nových obytných zón i
komerèních objektù v jejich tìsném sousedství a neustále rostoucí emisní a imisní zátìž produkovaná silnièní dopravou.O
projektuProjekt probíhá na území dvou pražských lesních komplexù. Konkrétnì se jedná o Ïáblický háj s rozlohou 62 ha, v
katastrálním území Ïáblice a les Kamýk o rozloze 33,12 ha, v katastrálních územích Kamýk a Modøany.Hlavním cílem
projektu je analýza stavu rekreaèní zátìže pražských lesù, Ïáblického háje a lesa Kamýk a její porovnání s výsledky
obdobného projektu z let 2006/2007 a také návrh vhodných opatøení k zaji&scaron;tìní integrované ochrany životního
prostøedí na jejich území.Dílèí cíle projektu:·
Kvantifikace celkové rekreaèní zátìže obou lesù a vyhodnocení
náv&scaron;tìvnické populace.·
Analýza názorù a chování náv&scaron;tìvnické populace vèetnì jejího vnímání
aktuálního stavu životního prostøedí v tìchto lesích.·
Stanovením možných negativních dopadù, které ovlivòují životní prostø
úèinnou ochranu tìchto mìstských lesù (turistická a rekreaèní zátìž, doprava, existující a pøedpokládané rozvojové aktivity
na území nebo v tìsné blízkosti tìchto lesù).·
Zvý&scaron;ení environmentálního uvìdomìní a osvìta náv&scaron;tìvníkù obou
lesù.·
Navržení konkrétních opatøení umožòujících zvý&scaron;it rekreaèní potenciál obou lesù.Jedním z oèekávaných pøín
zji&scaron;tìní aktuální náv&scaron;tìvnosti jednotlivých mìstských lesù, které je možno využít jako výchozí hodnoty pro cílený
management lesù Hlavního mìsta Prahy (napø. instalování nových odpadkových ko&scaron;ù, informaèních tabulí a
dal&scaron;ích infrastrukturních zaøízení v závislosti na nejvíce nav&scaron;tìvovaných lokalitách a nejvíce využívaných
trasách/cestách v zájmových územích.Dotazníkový prùzkum pøímo v terénu napomùže rozpoznat spektrum
náv&scaron;tìvníkù, jejich názory a požadavky související se stavem a úèelem obou lokalit. Tyto názory pøispìjí ke
zlep&scaron;ení samotného managementu mìstských lesù, kdy pro rozdílné skupiny náv&scaron;tìvníkù bude možno
pøijmout nebo pøipravit speciálnì cílená opatøení (napø. pro seniory, rodièe s dìtmi, sportovce atd.).Dal&scaron;ím pøínosem
je identifikování negativních dopadù na životní prostøedí a jejich rozsahu v jednotlivých lokalitách. To pøispìje k vytvoøení
souboru systémových opatøení, která pomohou zlep&scaron;it životní prostøedí mìstských lesù a k zefektivnìní èinností orgánù
ochrany životního prostøedí v praxi.Získané výsledky budou porovnány s výsledky obdobného prùzkumu z let 2006/2007 a
popsání zmìn ke kterým za témìø 10 let do&scaron;lo.Projekt &bdquo;Monitoring rekreaèního využití a analýza jeho
negativních dopadù na životní prostøedí dvou pražských lesù Ïáblického háje a lesa Kamýk&ldquo; realizuje Ústav pro
ekopolitiku, o.p.s., a trvá od záøí 2015 do prosince 2016 a je financován z grantových prostøedkù Hlavního mìsta
Prahy.Kontaktní osoba:Mgr. Lubomír Barto&scaron; - vedoucí projektuÚstav pro ekopolitiku, o.p.s.Kateøinská 26, 128 00
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