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Naučná stezka a kvíz 



Preference obyvatel Děčína k prvkům ZMI  
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Pořadí Prvek (n=209; sbíráno na 4 lokalitách) 

1. veřejné parky (57) 

2. městské lesy (55) 

3. řeky, potoky (43)  

4. jezera, rybníky, přehrady (39) 

5. dětská hřiště (20) 

6. aleje a uliční zeleň (18) 

7. louky s ovocnými stromy (17) 

8. veřejná sportoviště (16) 

dále  fontány, udržovaný trávník, zahrádkářské kolonie, 
předzahrádky, zemědělské plochy, hřbitovy 

možnost rekreace 

prostor pro setkávání s dalšími lidmi 

zlepšení kvality ovzduší 

poskytování životního prostoru 
rostlinám a živočichům vč. včel 

zachytávání skleníkových plynů  

zadržování vody ve městě 

Nejpreferovanější prvky v Děčíně (v %):                                          Nejčastěji zmiňované přínosy 

 

 

 

 

 



Biofyzikální hodnocení ekosystémových služeb 

Rozmístění biotopů 
RKVES (Rozšířená 
konsolidovaná vrstva) 
na Pastýřské stěně 
Zdroj: CzechGlobe pro 
projekt BIDELIN 

Hodnocení biodiverzity, roční produkce kyslíku, 
evapotranspirace a roční produkce uhlíku  
Zdroj: CzechGlobe pro projekt BIDELIN 
 



Kvalitativní hodnocení ekosystémových služeb 



Hodnocení stávajícího stavu – pozitivní vnímání 
návštěvníků 

• Pocitové mapy (154 
respondentů) 

• Hodnocení lokality (1 
nejlepší – 5 nejhorší): 1,93 

• Nejlépe hodnocené 
lokality: 
• Nebíčko, ZOO, dětské hřiště 

(ul. E. Destinové), Pastýřská 
jehlička 

• Důvody pozitivního 
hodnocení:  
• výhledy 
• ZOO 
• relaxace v přírodě 
• dětské hřiště 

 

 



Hodnocení stávajícího stavu – negativní vnímání 
návštěvníků 

• Nejhůře hodnocené lokality: 
• Nebíčko 
• dětské hřiště (ul. E. 

Destinové) 
• vyhlídka nad řekou 

• Důvody pozitivního 
hodnocení:  
• nedostatečná údržba cest 
• nepořádek  
• pocit nebezpečí 

(bezdomovci, narkomani) 
• dětské hřiště 

• Oblast je oblíbená, ale 
některé lokality vnímány 
ambivalentně  

 

 

 



Preference návštěvníků – rozvoj oblasti 

Prvky 
Velmi 

důležité (%) 

Méně 

důležité (%) 

Nedůležité 

(%) 

Pikniková louka (u 

dětského hřiště) 
27  21 52 

Přírodní amfiteátr 

(u dětského hřiště) 
22 25 53 

Obnovení vinice (u 

dětského hřiště) 
25 23 51 

Venkovní posilovna – 

work-out 
38 20 42 

Lanové centrum 

(severně od ZOO) 
37 23 40 

Piknikové stoly 36 25 38 

Volně přístupný sad 

(u dětského hřiště) 
21 20 58 

Kavárna (na Nebíčku) 36 21 43 

Stezka pro bosé nohy 49 14 37 

Toalety 44 16 40 

Venkovní lesní 

minigolfové hřiště (na 

Nebíčku) 

16 16 68 

• Není zájem o zásadní změny, 
ale o doplnění o některé prvky 

• Výběrový experiment: způsob 
dopravy; typ lesa, povrch cest 
• Rozvoj pěšího přístupu 
• Obnovení původních kamenných 

cest 
• Smíšený les (městem zvažované 

navrácení jedlového lesa 
nejméně preferované) 



Děkuji za pozornost 
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