
ABSTRAKT:

Většina evropského obyvatelstva a polovina obyvatelstva světového žije ve městech a  

jejich podíl bude pravděpodobně dále stoupat (UN, 2010). S rostoucí urbanizací se tak 

městská zeleň stává pro stále více lidí nejdosažitelnějším prostředkem kontaktu s „přírodou“.  

Cílem  této bakalářské práce bylo pokusit se zjistit, jaké faktory ovlivňují rekreační 

využívání městské zeleně, přičemž jako hlavní faktor byla předpokládána dostupnost zeleně, 

tzn. její množství v okolí bydliště. Základem byla dostupná literatura na toto téma 

konfrontovaná s výstupy z monitoringu návštěvnosti, který probíhal v pěti pražských lesích 

mezi květnem 2009 a dubnem 2010 a který navazoval na dlouhou řadu studií prováděných mj. 

Ústavem pro životní prostředí PřF UK většinou formou diplomových prací v pražských lesích  

a českých národních  parcích. Zvláštní pozornost byla v předkládané práci věnována datům z

Prokopského údolí, v němž autorka monitoring návštěvnosti koordinovala.  

Během 12 sčítacích dní prošlo resp. projelo křižovatkou hlavního sčítacího stanoviště 

v Prokopském údolí 14 359 návštěvníků - z toho 59% pěších a 41% cyklistů, dále 868 psů, 

388 automobilů a 456 kočárků. Celková odhadovaná návštěvnost Prokopského údolí činí 

1 219 163 návštěvníků ročně (ÚEP, 2010b). Nejběžnějším návštěvníkem Prokopského údolí 

byla vysokoškolsky vzdělaná žena na věku 25-39 let bydlící na území městského obvodu     

Praha 5. Nejčastější odpovědí na otázku týkající se četnosti návštěvy Prokopského údolí byla 

odpověď „nepravidelně“, a to v 33,6% případů. Nejvíce návštěvníků se v Prokopském údolí 

zdrželo 1-2 hodiny (52,9% respondentů). Nejběžnější dobou trvání cesty z domova do 

Prokopského údolí bylo „méně než 15 minut“, a to u 54% respondentů. Překvapivě velká 

shoda se ukázala při porovnání motivů k návštěvě lokality mezi respondenty z Prokopského 

údolí a NP Šumava, tedy krátkodobých a dlouhodobých rekreantů.   

Výstupy z monitoringu návštěvnosti v pražských lesích 2009/2010 přesvědčivě 

ukazují na významný vliv faktoru vzdálenosti od bydliště na návštěvnost lokality, nicméně je 

třeba upozornit na to, že nebyly zpracovávány statistickými metodami. Výsledky 

z Prokopského údolí ukazují, že počet návštěvníků i četnost návštěv s rostoucí délkou cesty 

z domova k lokalitě klesají. Většina návštěvníků, a to 70%, bydlí v městském obvodu Prahy 

5, na jehož území se Prokopské údolí nachází.




