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Výsledky monitoringu rekreaèního využití Ïáblického háje a lesa Kamýk
Tisková zpráva ÚEP, o.p.s., Praha, 31. 12. 2016Od øíjna 2015 do záøí 2016 probíhal roèní monitoring náv&scaron;tìvnosti
Ïáblického háje (rozloha 62 ha) a lesa Kamýk (rozloha 33,12 ha). Prùzkum potvrdil pøedpokládaný stav &ndash; tj. velmi
vysokou náv&scaron;tìvnost obou lokalit &ndash; v Ïáblickém háji dosahuje roènì 250 000 osob a v lese Kamýk 139 000
osob. Vztáhneme-li poèet náv&scaron;tìvníkù k rozloze lesa, zjistíme, že zatížení obou lesù je podobné, v Ïáblickém háji
&ndash; 4 195 osob na hektar za rok, v lese Kamýk &ndash; 4 030 osob na hektar za rok. Zajímavé jsou napø. údaje o
poètu náv&scaron;tìvníkù se psy, kdy v Ïáblickém háji pøipadá 1 pes na 7 náv&scaron;tìvníkù, v lese Kamýk pak
pøipadá 1 pes na 6 náv&scaron;tìvníkù. Zajímavý je i podíl cyklistù na celkové náv&scaron;tìvnosti, v Ïáblickém háji tvoøí
cyklisté 14,3 % náv&scaron;tìvníkù, v lese Kamýk 9,3 % v&scaron;ech náv&scaron;tìvníkù. Souèástí prùzkumu
náv&scaron;tìvnosti byla také dotazníková &scaron;etøení v obou lesích, zkoumající spektrum náv&scaron;tìvníkù, jejich
názory, podnìty a pøipomínky k stavu a hospodaøení v lesích, k vybavení tìchto lokalit herními prvky, drobným mobiliáøem atd.
Øada sledovaných údajù byla v obou lesích velmi podobná (dùvod náv&scaron;tìv, aktivity provádìné v lesích, doba
náv&scaron;tìv, vnímání intenzity náv&scaron;tìvnosti, vnímání rozmístìní a kvality míst k odpoèinku atd.). Prùzkum také
potvrdil pøevažující kladný názor veøejnosti na dlouhodobý zámìr hl. m. Prahy postupnì pøemìòovat jehliènaté monokultury na
porosty smí&scaron;ené. Výsledky monitoringu pomohou optimalizovat management v obou lesích tak, aby byly vyváženy
jak jejich pøírodní hodnoty, tak i jejich rekreaèní potenciál. Projekt &bdquo;Monitoring rekreaèního využití a analýza jeho
negativních dopadù na životní prostøedí dvou pražských lesù Ïáblického háje a lesa Kamýk&ldquo; realizoval Ústav pro
ekopolitiku, o.p.s., a trval od záøí 2015 do prosince 2016 a byl financován z grantových prostøedkù Hlavního mìsta Prahy.
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