
 

ABSTRAKT 

Přírodní park je vyhlašován k ochraně krajinného rázu, tedy určitého typického vzhledu 
krajiny. Často je umisťován do blízkého okolí velkých měst, a je tak městským 
obyvatelstvem využíván k odpočinku a rekreaci v přírodním prostředí. Jeho součástí 
často bývají maloplošná zvláště chráněná území s cennými přírodními 
charakteristikami. Úspěšný management každého chráněného území, a tedy i přírodního 
parku, vyžaduje nejen základní informovanost o problematice oblasti, ale i komunikaci 
mezi správními úřady, návštěvnickou veřejností a místními obyvateli. Znalost názorů 
zúčastněných skupin je tedy zásadní. 
 
Tato práce je orientována na průzkum kvantitativního a kvalitativního hlediska 
návštěvnosti Přírodního parku Ještěd a názorového spektra obyvatelstva, žijícího na 
území parku. Pro výzkum dynamiky návštěvnosti byl využit postup fyzického sčítání 
objektů, procházejících vybraným stanovištěm, pro kvalitativní výzkumy dotazníková 
šetření s použitím metody řízeného rozhovoru. Návštěvnická veřejnost byla zkoumána 
od července 2006 do září 2007, vždy jeden víkend v měsíci, kromě zimní sezóny. 
Průzkum místních obyvatel proběhl v jarních a letních měsících roku 2008 ve 
vybraných obcích, vždy během víkendů. 
 
Dvacetidenní výzkum na stanovišti Pláně pod Ještědem poskytl celkem 5916 záznamů 
průchozích. Nejpočetnější skupinu reprezentovali pěší turisté – 75,2 %, cyklistů bylo  
16 %, ostatních objektů včetně motocyklů a čtyřkolek 5,5 % a nejmenší skupinu tvořily 
automobily s 3,3 %. Dynamika pěších turistů dosáhla maxima v sobotu 25. srpna 2007, 
dynamika cyklistů v neděli 27. května 2007. Nejfrekventovanějším směrem křižovatky 
byl směr Ještěd. 

 
V rámci průzkumu názorů návštěvnické populace bylo získáno 201 dotazníků. Nejvíce 
dotázaných návštěvníků spadalo do věkové kategorie 25-39 let, pro bezmála polovinu 
byl domovským krajem kraj Liberecký, nezanedbatelnou složku tvořili i návštěvníci 
z Prahy. Zejména šlo o jednodenní a opakované návštěvy, hlavním motivem pobytu 
byla mnohdy přírody a její krásy a nejčastěji jmenovaným problémem oblasti lyžařský 
areál na Ještědu a jeho expanze. 

 
Během výzkumu názorového spektra místních obyvatel se podařilo vyplnit celkem    
186 dotazníků. Zúčastnili se především respondenti mezi 40-60 lety. Stav životního 
prostředí v oblasti se dle většiny dotázaných obyvatel zlepšil, přesto však byla často 
zmiňována problematika nové výstavby. Naprostá majorita respondentů nebyla 
informována o nových právních předpisech, týkajících se Přírodního parku Ještěd. 

 
Získaná data byla dále analyzována, pomocí χ2 funkce byly testovány statistické rozdíly 
a závislosti. Na jejich bázi a na základě zájmu o problematiku ochrany přírody a 
krajiny, byly vybrány proměnné, vstupující do shlukové analýzy, která sloučila určité 
skupiny respondentů dle jejich odpovědí. Na dosažených shlucích byly prokazovány 
statisticky významné závislosti s dalšími proměnnými, se zaměřením na faktografická 
data. Jednotlivé shluky tak byly podrobněji charakterizovány. 


