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1. Úvvod
1.1 Zad
dání
Předmětem předkládané zprávvy je prezzentace výsledků realizzovaného průzkumu
p
návštěvnickkých prefereencí na čtyřeech vybranýcch lokalitách
h v Geoparkuu Podbeskyd
dí formou
dotazníkovvého šetření.
V rámcci proveden
ných prací byla realizo
ována přípraava dotaznííku pro náv
vštěvníky
Geoparku Podbeskydíí s 10 otázzkami, zajištění dotazníkového průůzkumu na čtyřech
lokalitách v rámci Geeoparku Poddbeskydí, konkrétně: přírodní pam
mátka (PP) Prameny
Zrzávky (vv Hostašovicích), přírodnní rezervace (PR) Svinec (u Nového JJičína), PP Hukvaldy
H
a v centru města Štram
mberk, zpraccování získan
ných dat o návštěvnosti
n
a jejich zho
odnocení.
Minimální počet respon
ndentů byl zaadavatelem stanoven
s
na 300.
3
Zadavattelem díla jee Občanské sdružení Háájenka se síd
dlem Janíkoovo sedlo 36
6, 742 21
Kopřivnicee.

1.2 Cíl průzkum
mu
Cílem průzkumu bylo
b
získáníí vybraných
h kvalitativn
ních dat o nnávštěvnícícch území
Geoparku Podbeskydíí. Získaná ddata budou důležitým podkladem pro budou
ucí práci
s návštěvnííky a usměrň
ňování návštěěvnosti na úzzemí Geoparrku Podbesky
kydí. Lze přepokládat,
že výsledkky průzkumu
u návštěvnossti poslouží nejen objed
dnateli, tj. oobčanskému sdružení
Hájenka, alle také orgán
nům veřejné správy a odb
borné veřejnosti z řad orgganizací zabývajících
se manageementem cesstovního rucchu v území.. Využití zísskaných dat je vhodné např. při
plánování práce
p
s návšštěvníky a p ro zlepšení interpretace geologickéhho dědictví Geoparku
G
Podbeskyddí. Zjišťován
ny byly infoormace před
devším o mo
otivaci navšštívit území (zábava,
odpočinek,, kultura, příroda,
p
pam
mátky, atp.), délce po
obytu, bydllišti, spokojjenosti s
návštěvnickkou či interp
pretační infraastrukturou.

2. Me
etodik a
Dotaznííkový formu
ulář (viz přříloha) byl sestaven
s
na základě zkkušeností zh
hotovitele
s realizací obdobných průzkumů návštěvnick
ké veřejnostii z jiných lookalit (napřř. CHKO
Křivoklátskko, CHKO Jeseníky, CH
HKO Beskydy
y, KRNAP) a v úzké spoolupráci se záástupcem
zadavatele,, tak aby co
c nejlépe rreflektoval požadavky
p
na
n potřebnáá kvalitativn
ní data o
návštěvnícíích území Geeoparku Poddbeskydí.
Připraveené dotazník
kové formulááře byly přeedloženy resp
pondentům nna čtyřech lokalitách
l
v Geoparkuu Podbeskyd
dí, které reprrezentují očeekávanou od
dlišnou strukkturu návštěv
vnosti na
území Geooparku Podb
beskydí. Konnkrétně se jednalo
j
o následující
n
lookality: PP Prameny
Zrzávky (vv Hostašovicíích), dále jenn Zrzávka, PR
P Svinec (u
u Nového Jiččína), dále jeen Svinec,
PP Hukvaldy, dále jen Hukvaldy a v centru měssta Štramberk
ku. První dvěě lokality, tj. Zrzávka
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a Svinec reprezentují
r
turisticky m
méně navštěv
vované, klid
dovější lokallity. Naopak
k lokality
Hukvaldy a Štrambeerk patří m
mezi turisticcky nejexpo
onovanější lokality v Geoparku
G
Podbeskyddí.
Tazateléé byli prošk
koleni v mettodice dotazování. Dotazování byloo provedeno v letním
období po dva víkendy
y v průběhu června (před
dprázdninové období) a července 20
014 (letní
prázdniny), zpravidla v době od 9 do 17 hodin
n. Konkrétní doba dotazoování na jedn
notlivých
lokalitách byla pro zajištění
z
reprrezentativnosti nasbíraného vzorkuu optimalizována dle
aktuálního počtu získaných dotazzníků, neboťť lokality šetření
š
vykaazují velice odlišnou
atraktivitu návštěvnostii. Konkrétní údaje o datu
u a době dottazování jsouu patrné z náásledující
tabulky.
Lokalita
Zrzávka
Svinec
Štramberk
Hukvaldy

28.6.2014
900 - 1700
830 - 1700
900 – 1730
830 – 1530

5.7.22014
9000 - 1700
9000 - 1700
8300 - 1700
8300 - 1700

6.7
7.2014
0
900
- 1700
00
0
9 - 1700
-

Počasí během
b
dotazzování bylo po oba dotaazovací víken
ndy reprezenntativní (typiické letní
počasí), zppravidla s polojasnou ooblohou, s teeplotou běheem dne ccaa 20-25°C, v sobotu
5.července se během od
dpoledne objjevily na dotazovacích prrofilech přehháňky a ochlaadilo se.
Responddenti byli vy
ybírání náhoodným výběrrem a dotazn
níky vyplňovvali buď sam
mostatně,
nebo metoodou řízenéh
ho rozhovoruu, pokud to
o respondentt preferoval nebo to vy
yžadovala
situace. Dootazníky byly
y k vyplnění předkládány
y pouze respo
ondentům viizuálně staršíím 14 let.
Práce tazaatelů byla průběžně
p
kkontrolována osobní příítomností ččlenů týmu projektu
(inkognito,, šlo o členy týmu, kteří nnebyli tazatellům známi) na
n všech dottazovacích místech.
m
Celkem
m bylo během
m průzkumuu sesbíráno 514 vyplněn
ných dotaznííků, z toho pro další
zpracováníí bylo použitto 509 komppletně vypln
něných dotazzníků, tj. o 2209 ks více než bylo
požadováno zadavateleem. Z celkovvého počtu by
ylo 89 získáno na Zrzávc
vce, 86 na Sv
vinci, 160
ve Štrambberku a 17
74 v Hukvaaldech. Uveedený počett dotazníkůů lze považžovat za
reprezentattivní, dostateečný pro intterpretaci zísskaných dat a vytvořeníí představy o profilu
návštěvníka Geoparku
u Podbeskyddí, resp. vššech čtyřech
h dílčích lookalit. Na lokalitách
l
Hukvaldy a Štramberk byl získán a zpracován větší
v
objem dotazníků
d
z ddůvodu výrazně vyšší
návštěvnossti těchto lo
okalit a očekkávané většší heterogeniity návštěvnníků na těch
hto dvou
profilech. Celkem
C
cca 160
1 oslovenýých návštěvn
níků odmítlo dotazník vypplnit.
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Foto 1: Pohhled na dotazovací stanooviště na Zrzáávce.

Foto 2: Pohhled na dotazovací stanooviště na Svin
nci.

Foto 3: Pohhled na dotazovací stanooviště ve Štraamberku.
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Foto 4: Pohhled na dotazovací stanooviště na Huk
kvaldech.

3. Pr ezent ace výýsledk
ků
Níže jee uveden komentovanný přehled hlavních zjištěných
z
kkvalitativních
h dat o
návštěvnícíích Geopark
ku Podbeskyydí. Získanéé údaje jsou většinou uuvedeny v čllenění po
jednotlivýcch lokalitách
h a dále souh
uhrnně pro všechny
v
lokaality dohrom
mady. Základ
dní sociodemograficcké údaje o návštěvnícícch jako věk, pohlaví, vzzdělání, nároodnost, zaměstnání a
bydliště jsoou zpracován
ny souhrnně ppro všechny dotazovací lokality
l
dohrromady.

Hlavní zjiištěné výsled
dky:
Důvod návvštěvy:
Responddenti mohli zvolit mezi devíti nabízzenými důvody dva převvažující důvo
ody jejich
aktuální náávštěvy Geo
oparku Podbbeskydí, přiččemž u některých odpovvědí měli k dispozici
možnost sloovní rozšířen
né odpovědi..
m návštěvy vycházka
V rámcii všech lokallit dohromaddy byla výrazzně převažujíícím důvodem
v
a turistika. Dále jako převažující
p
ddůvod násled
dují historick
ké a kulturnní památky a přírodní
zajímavosti. S menší četností
č
dále návštěvnícii uváděli spo
orty, záliby a jiné důvody. Mezi
uváděnýmii sporty přev
važovala cykllistika a běh. Mezi zálibaami návštěvnníci nejčastějji uváděli
kolo či kuulturu, 5 resp
pondentů uvvedlo jako důvod
d
návštěěvy pivo. V jiných dův
vodech se
nejčastěji objevovala
o
návštěva,
n
konncert a citov
vý vztah k lo
okalitě. Dálee lze namátk
kou uvést
geocachingg, koncert, vernisáž a romanticko
ou dovoleno
ou. Ostatní nabízené možnosti
využívali respondenti
r
minimálně.
m
N
Nabízenou možnost
m
- geeologické zajjímavosti náávštěvníci
označili poouze zcela ok
krajově, konkkrétně 11 respondentů a sběr
s hub a leesních plodin
n označilo
jen 12 resppondentů.
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Graf 1: Dva
D
převažu
ující důvodyy aktuální návštěvy
n
v Geoparku
G
Poodbeskydí vyjádřené
v
absolutní četností jedno
otlivých odpoovědí souhrn
nně pro všech
hny lokality.
250
sběr hubb a lesních plo
odin
200

turistika
historickké a kulturní památky
p

150

přírodní zajímavosti
geologic ké zajímavostti

100

vycházkaa
sporty

50

záliby
jiný

0
Všechny lookality

l
js ou patrné po
oměrně velkéé rozdíly. Naapř. na Hukv
valdech a
Mezi jeednotlivými lokalitami
Svinci bylla nejčastějšším převažuj
ujícím důvod
dem vycházka. Ve Štraamberku resspondenti
nejčastěji uváděli nejeen vycházkuu, ale i náávštěvu histo
orických a kulturních památek.
Z průzkum
mu dále vyply
ynulo, že naa Zrzávku zaavítalo mnoh
ho návštěvnííků kvůli sp
portu, zde
návštěvnícii také nejčasstěji uvádělii jako konkrrétní druh sp
portu cyklisttiku. Na Sviinci mezi
uváděnýmii sporty přeevažoval běhh. Na Štram
mberku a Hu
ukvaldech bbyl podíl prrimárních
sportovců minimální. Za
Z geologickkými zajímaavostmi vyraazilo nejvícee návštěvníků
ů (8 z 11
uvedených) v lokalitě Štramberk.
Š
Graf 2: Dva
D
převažu
ující důvodyy aktuální návštěvy
n
v Geoparku
G
Poodbeskydí vyjádřené
v
absolutní četností jedno
otlivých odpoovědí v rámcci dotazovacíích lokalit.
120
sběr hubb a lesních plo
odin

100

turistika
historickké a kulturní památky
p

80
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60
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40
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20
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0
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Frekvencee návštěvy:
V rámcii všech lokallit dohromaddy jsou praktiicky vyrovnaané skupiny místních náv
vštěvníků
(uváděná možnost
m
- „m
místní či do 10 km“) a sporadičtí návštěvníci G
Geoparku Po
odbeskydí
(uváděná možnost
m
- „1-krát za rok či více let). Každá z těcchto skupin nnávštěvníků zahrnuje
přibližně 25% návštěvn
níků. Dále jssou poměrně vyrovnané uváděné
u
možžnosti „poprrvé“ a „1krát za ½ roku“.
r
Téměřř 10 % všechh respondentů uvedlo, žee Geopark PPodbeskydí navštěvují
n
1-krát za měsíc.
m
Další tři zbylé možžnosti zvolilo
o jen cca 10 % všech dotáázaných.
Značné rozdíly jsou však patrrné mezi jed
dnotlivými lokalitami. N
Na Zrzávce a Svinci
s velikým odstupem
o
převažují „mísstní“ návštěv
vníci (54, ressp. 65 %). Naaopak ve Štrramberku
a na Hukvvaldech jsou ve vzorku nnejčastěji zaastoupeni sporadičtí návvštěvníci, kteeří zvolili
možnost „11-krát za rok či více let“ ((38, resp. 34 %).
Graf 3: Frekvence
F
návštěvy
n
na jednotlivých
h lokalitách
h a všech ddotazovacích
h místech
dohromadyy vyjádřená relativní
r
četnností jednotlivých odpověědí (%).
70
60

místní (do 10
0 km)

50

poprvé

40

1 x za rok, či více let
1 x za 1/2 roku

30

1 x za měsíc
20

1 x za 14 dníí

10

1 x za týden
častěji

0
Zrzzávka

Svvinec

Štraamberk

Hukkvaldy

Vše
echny
lokality

bytu návštěv
vníků:
Forma pob
Zde resppondenti uvááděli, s kým si organizujíí svůj aktuáln
ní pobyt v G
Geoparku Pod
dbeskydí.
Z pohledu všech lokalit dohromadyy téměř 35 % dotázaných
h dorazilo buuď s partnerem, nebo
stejné mnoožství s rodin
nou včetně ddětí. Téměř 20
2 % respond
dentů vyraziilo ve skupin
nce přátel
či s rodinouu bez dětí. Z analýzy dálle vyplývá, že
ž nejčastěji s sebou návšštěvníci mělii jedno až
dvě děti. Maximální počet uveddených dětí byl 3. V uváděné
u
kateegorii – „jiinak“, se
objevovalaa pouze slovn
ní odpověď – „se psem“.
Zajímavvý je rozdíl mezi jednottlivými lokaalitami. Lokaality Štrambeerk a Hukvaaldy jsou
nejčastěji navštěvován
n
ny rodinami s dětmi, naopak lokality Zrzávkaa a Svinec nejčastěji
n
navštěvují páry bez dětí.
d
Zde jee však nutn
no dodat, žee rodiny s ddětmi jsou z hlediska
početnosti hned následu
ující skupinoou návštěvnííků s relativn
ně malým oddstupem v zaastoupení.
Jediná orgaanizovaná sk
kupina desetti a více oso
ob byla běheem výzkumuu zastižena pouze
p
na
Zrzávce (ccca 5 % dotázzaných).
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Graf 4: Foorma pobytu návštěvníkůů na jednotliv
vých lokalitácch a všech dootazovacích místech
dohromadyy vyjádřená relativní
r
četnností jednotlivých odpověědí (%).
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Všechn
ny
lokalitty

jinnak

n
v Geoparku
G
Poodbeskydí:
Další cíle návštěvy
V této otázce
o
mohlii respondentti uvést, jakáá další místaa v Geoparkuu Podbeskyd
dí hodlají
během svéého aktuálníh
ho pobytu naavštívit. Poččet míst neby
yl nijak omeezen. Níže je uveden
přehled 10 nejčastějších
h odpovědí ddle jednotlivý
ých lokalit a souhrnně prro všechna do
otazovací
místa, v závvorce je uved
dena absoluttní četnost od
dpovědi.
Zrzávka: Štramberk (24
4), Javorník (23), Starý Jičín
J
(18), Geeopark (8), H
Hostašovice (8),
( Nový
Jičín (8), Hukvaldy
H
(6),, Svinec (6), Tichavská Hůrka
H
(4) a Radhošť
R
(4).
Svinec: Štrramberk (29), Starý Jičínn (19), Javorník (15), Čarťák (8), K
Kunín (5), Nový Jičín
(4), Radhoššť (3), Zrzáv
vka (3), Palacckého jezera (2) a Kacabaja (1).
Štramberk:: Hukvaldy (42), Kopřivvnice (27), Radhošť (16
6), Šipka (116), Starý Jiičín (10),
Štramberk (5), Lešná (3
3), Pustevny (3), Rožnov
v pod Radhošštěm (3) a Jav
avorník (2).
Hukvaldy: Štramberk (39), Hukvaaldy (5), Ko
opřivnice (5)), Radhošť ((5), Hostašo
ovice (2),
Kozlovice (2), Kubánko
ov (2), Moráávka (2), Soláň (2) a Stran
ník (2).
Všechny lookality souhrrnně: Štrambberk (94), Hu
ukvaldy (53)), Starý Jičínn (47), Javorrník (40),
Kopřivnicee (32), Radho
ošť (28), Šipkka (16), Nov
vý Jičín (12), Hostašovicee (10) a Čerťťák (8).
Z výše uvedeného
u
přehledu
p
vypplývá, že polovina všech dotázaných navštívila nebo
n
měla
v úmyslu v rámci svého
o aktuálního pobytu navšštívit Štramb
berk (254 z 5509 respondeentů). Pro
návštěvníkyy jsou výrazn
ně atraktivníí také lokality
y Hukvaldy, Starý Jičín a Javorník.
Například Hukvald
dy plánovallo navštívit cca 25 % respondeentů zastižených ve
Štramberkuu. Také návšštěva Kopřivvnice je mezzi návštěvník
ky Štramberkku značně populární.
p
Malá část návštěvníků
n
Zrzávky
Z
plánnovala aktuáálně navštívitt i Svinec a nnaopak.
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Délka pobytu:
V Geopparku Podbesskydí převažžují krátkodobí návštěvn
níci. Mírná nadpolovičn
ní většina
všech návšštěvníků zde pobývá pouuze několik hodin,
h
v příp
padě Svince a Zrzávky „několika
„
hodinoví“ návštěvníci
n
tvoří
t
dokoncce kolem 60 %. Na Štram
mberku a Huukvaldech je relativně
vysoké zasstoupení jedn
nodenních nnávštěvníků, konkrétně kolem
k
30 % respondenttů. Jejich
pobyt v úzzemí je zřejm
mě oproti Zrrzávce a Svinci o něco delší
d
také dííky rozlehlossti těchto
dvou lokaliit, resp. většíí nabídce akttivit ve Štram
mberku a Hu
ukvaldech. Pooměrně překvapivý je
podíl návšttěvníků, kteřří v Geoparkku Podbeskydí tráví déle než 7 dní v lokalitě Sv
vinec (cca
10 % dotázzaných v této
o lokalitě), přři podrobnějšším pohledu na získaná ddata však byllo patrné,
že se jednáá o místní ob
byvatele. Neecelých 20 % návštěvník
ků Geoparkuu zde tráví minimálně
m
jednu noc.
Graf 5: Déélka pobytu návštěvníkůů na jednotliv
vých lokalitáách a všech ddotazovacích
h místech
dohromadyy vyjádřená relativní
r
četnností jednotlivých odpověědí (%).
70
několik hod
din
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Štraamberk Hukvvaldy

Všechn
ny
lokalitty

Způsob doopravy:
Pokud se
s podívámee na všechnyy lokality so
ouhrnně, zjisstíme, že nej
ejčastějším způsobem
z
dopravy byylo využití vllastního autoomobilu či motocyklu
m
(tém
měř 60 % vššech dotázaný
ých).
Mezi jeednotlivými lokalitami
l
jssou však patrrné poměrněě markantní rrozdíly. Nap
příklad na
Zrzávku doorazilo přes 50 % návštěěvníků na ko
ole, na Svinec téměř 70 % návštěvník
ků pěšky.
Nejméně návštěvníků
n
pěšky doraazilo na lokalitu Hukvaaldy (cca 2 %), kde je zároveň
nejvyšší zaastoupení náávštěvníků, kkteří dorazilii vlastními vozidly
v
(ccaa 80 %), cožž je dáno
mimo jinéé její částeččnou odlehllostí, ale zeejména značčným rozptyylem místa bydliště
návštěvníkůů (viz níže). Přibližně 100 % návštěvn
níků využilo pro dopravuu na lokalitu Svinec a
Hukvaldy linkový
l
autob
bus.
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Graf 6: Způsob
Z
doprravy návštěvvníků na jed
dnotlivých lokalitách
l
a všech dotaazovacích
místech dohromady vyjjádřená relattivní četnostíí jednotlivých
h odpovědí ((%).
90
80

vlakkem

70

linkoovým autobussem

[%]

60
50

zájeezdovým autobusem

40

na kkole

30
vlasttním autem/
mottocyklem
pěškky

20
10
0
Zrzávka

Svinec
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jinakk

Další aktivvity v Geopa
arku Podbesskydí:
Návštěvvníci zde uv
váděli další aktivity, kteeré hodlají podniknout
p
v rámci své aktuální
návštěvy geoparku,
g
přiičemž u něktterých odpov
vědí měli mo
ožnost slovnní rozšířené odpovědi.
o
Počet odpoovědí nebyl v tomto příppadě nijak om
mezen. Více než polovinna všech resp
pondentů
plánovala během
b
své ak
ktuální návšttěvy zajít do
o restaurace. Druhou nejččastější aktiv
vitou byla
procházka do přírody v délce 30 m
minut a více. Třetí nejčaastější aktivititou návštěvn
níků byla
návštěva Štramberské Trúby,
T
logickky zejména u návštěvník
ků v lokalitě Štramberk. Poměrně
značná část návštěvník
ků během svéého pobytu také
t
nakoupila suvenýry či zašla na prohlídku
p
jiné historiccké památky
y.
Mezi jinnými aktivitami návštěvnníci uváděli např. návštěěvu arboretaa, výstavy, ko
oncertu a
dále foceníí, kolo a běh
h. Pro zajímaavost je možn
no uvést, že návštěva něěkteré z geollogických
zajímavostí patřila mezzi nejméně uvváděné další aktivity, kon
nkrétně v 511 případech (cca 10 %
všech respoondentů).
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Graf 7: Další
D
pláno
ované aktiviity během aktuální náávštěvy v Geeoparku Po
odbeskydí
vyjádřené absolutní
a
čettností jednotllivých odpov
vědí souhrnně pro všechnny lokality.
350

návštěvva Štramberskké Trúby

300

nákup ssuvenýrů

250

návštěvva naučné stezky v
příroděě
návštěvva restaurace

200

pěší vyccházka do přírrody
(delší nnež 30 min)
návštěvva geologické
zajímavvosti
návštěvva jiné historiccké
památkky
jiné

150
100
50
0

nevím

Všechny lokkality

Dle očeekávání návšštěvníci Štram
mberku tém
měř nejčastěji plánovali nnávštěvu Štraamberské
Trúby (spoolečně s návštěvou restaurrace) a dále nákup
n
suven
nýrů.
Na Hukkvaldech mírrně převažujjící část náv
vštěvníků pláánovala pěší procházku v přírodě
delší než 30
3 minut (zzřejmě návšttěvu zdejší obory) a náávštěvu jiné historické památky,
v tomto příípadě se patrn
ně nejčastějii jednalo o zd
dejší hrad Hu
ukvaldy.
Graf 8: Další
D
pláno
ované aktiviity během aktuální náávštěvy v Geeoparku Po
odbeskydí
vyjádřené absolutní
a
čettností jednotllivých odpov
vědí v rámci dotazovacíchh lokalit.
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Spokojenoost návštěvníků se stávaající nabídko
ou služeb, ak
ktivit atd.:
V rámcii této otevřřené otázky mohli resp
pondenti speecifikovat, zzda jim v Geoparku
G
Podbeskyddí něco chy
ybí, či se zzde nacházíí v nedostattečné podobbě. Výraznáá většina
návštěvníkůů, konkrétněě 74 % je v území spok
kojena se stáávající nabíddkou aktivit a služeb.
Z tabulky níže
n vyplýváá, že nejméněě spokojenýcch návštěvník
ků bylo v lokkalitě Svinecc, naopak
nejvíce spookojených v lokalitě Štram
amberk. Velicce nízký poččet nespokojeených návštěěvníků ve
Štramberkuu je pravděpo
odobně dán šširokou nabíídkou služeb, aktivit a turristické infraastruktury
v této lokallitě.
Lokalita
Zrzávka
Svinec
Štramberk
Hukvaldy
Všechny lookality

Uveedení konkrétních odpověědí v % respoondentů
- uv
vedli konkrétn
ní nedostatky
y
- nicc jim nechybíí, jsou spokojjeni
27
733
48
522
8
922
32
688
26
744

Pokud se podívám
me na konkréétní odpověědi dle jednotlivých lokkalit, zjistím
me, že na
Zrzávce náávštěvníci nej
ejčastěji postrrádali cyklosstezky (uved
deny i dva koonkrétní přík
klady – ze
Zrzávky sm
měr Valašsk
ké Meziříčí a úsek No
ový Jičín – Hostašovicce), dále ob
bčerstvení
(uvedeno 5 x), skulptu
ury (2 x), turristická odpo
očívadla (2x), půjčovnu kol (2 x) a úpravu a
obnovu voodních pram
menů (2 x). Ostatní mo
ožnosti už byly uveden
eny pouze jedenkrát,
namátkou je možno uvést: kartoografickou mapu okolíí, turistické značení a výstavu
přírodních zajímavostí přímo v příro
rodě.
Na Svinnci návštěvnííci nejčastěji postrádali laavičky (uved
deny 4x), info
formace (4 x)), značení
v terénu (3 x), rozhledn
nu (2 x) a poopsané pano
omaratické ok
kruhy kam j e vidět (2 x)). Ostatní
možnosti už
u byly uvedeny pouze jedenkrát, namátkou jee možno uvvést: běžecko
ou stopu,
cyklostezkyy, koupalištěě a hřiště pro seniory.
Ve Štraamberku náv
vštěvníci nejččastěji postráádali pouze parkoviště (u
(uvedeno 5x)). Ostatní
možnosti už
u byly uveedeny pouzee jedenkrát,, namátkou je možno uuvést: dětsk
ké hřiště,
občerstvení, trhy, pitnou vodu, reklaamu místních producentů
ů a rybník.
ěji postrádalii koše (uved
deny celkem 21 x), dále záchody
Na Hukkvaldech turiisté nejčastěj
(10 x), laviičky a odpoččívadla (8x),, parkoviště (3x), bankom
mat (2x), kem
mp (2x), pitn
nou vodu
(2x), autobbusové spojen
ní v neděli ((2x) a klid (2
2x). Ostatní možnosti užž byly uvedeny pouze
jedenkrát, namátkou jee možno uvéést: aktivity pro rodiče s dětmi, kouppaliště, občeerstvení a
Hukvaldské pivo.
Pokud se
s podívámee na celkovoou četnost jeednotlivých odpovědí soouhrnně pro všechny
lokality, zjiistíme, že náávštěvníkům nejčastěji ch
hyběly tyto věci:
v
- koše (221x)
- lavičkyy a turistickáá odpočívadlla (14 x)
- záchoddy (11 x)
- cyklosstezky (10 x))
- parkovviště (8x)
- občersstvení (7 x)
- turisticcké značení a úprava turiistických stezzek (7 x)
Ostatní odpovědi se vyskytovalyy méně než 3-krát
3
v celém
m vzorku.
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Spokojenoost s kvalitou
u naučných stezek a infformačního značení
z
v teerénu:
Na všech lokalitách převažovaali velmi sp
pokojení a spíše
s
spokojjení návštěv
vníci, což
ukazuje naa relativně so
olidní úroveňň terénních informačních
h prvků v míístech dotazo
ování. Na
druhou straanu se na kažždé z lokalit objevilo urččité procento
o spíše nespookojených a rozhodně
nespokojenných návštěv
vníků. Tento výsledek by však rozhod
dně neměl znnamenat, že je vhodné
rezignovat na další terrénní inform
mační a interrpretační inffrastrukturu pro návštěv
vníky. Ve
sledovaném
m vzorku je totiž značněě zastoupenaa kategorie „spíše
„
spokoj
ojených“ náv
vštěvníků,
kteří v lokkalitách Svin
nec a Zrzávvka dokonce převažují.. Lze přepookládat, že případně
vybudovanné nové, mod
derní prvky interpretace místního děědictví pro nnávštěvníky geoparku
mohou výrrazněji zvýšitt zastoupení kategorie „v
velmi spokojeených“ návšttěvníků.
návštěvníkůů s kvalitou
Graf 9: Spokojenost
S
u naučných stezek a innformačního značení
v terénu naa jednotlivý
ých lokalitácch a všech dotazovacích
d
h místech ddohromady vyjádřená
v
relativní čeetností jednottlivých odpoovědí (%).
60
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spíš
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Povědomoost o existencci Geoparku
u Podbeskyd
dí:
Responddenti byli táázáni, zda refflektují, příp
padně jak dlo
ouho již ví o existenci Geoparku
G
Podbeskyddí. V souhrnu
u za všechnyy lokality a také
t
ve Svin
nci, Štrambeerku a Hukvaaldech se
naprostá věětšina návštěěvníků (cca 2/3) dozvěd
děla o existeenci Geoparkku až od tazzatele při
vyplňováníí dotazníku. Pouze cca 220 % respon
ndentů na těcchto lokalitácch vědělo o existenci
geoparku jiiž déle než ro
ok.
Výrazněě jiná však byla situacee mezi návšttěvníky Zrzáávky. Zde byyl podíl náv
vštěvníků,
kteří o exxistenci Geo
oparku Podbbeskydí předtím nevěděěli pouze m
mírně přes 50 % a
návštěvnícii, kteří o jeeho existencii věděli déle než rok, tvořili
t
téměřř 45 % sled
dovaného
vzorku.
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Graf 10: Povědomost
P
o existenci G
Geoparku Po
odbeskydí na jednotlivýcch lokalitách
h a všech
dotazovacích místech dohromady
d
vvyjádřená relaativní četnosstí jednotlivýých odpovědíí (%).
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Základní socio-demogr
s
rafické údaje
je o návštěvn
nících:
Vzdělání návštěvníků
n
:
Ve struuktuře resp
pondentů přřevažovali návštěvníci
n
se středošškolským vzděláním
v
s maturitouu (48 %). Ve
V srovnání s populací ČR
Č je zřejméé, že zejménna počet resp
pondentů
s vysokoškkolským vzděěláním je veelmi vysoký (v rámci zaastižených nnávštěvníků tvoří
t
tato
skupina 322 %). Základ
dní vzděláníí nejčastěji uváděli
u
jednaak zřejmě ddosavadní stu
udenti ve
věkové kattegorii 15-19 let a pak resspondenti ve věkové kateegorii 45-59 let.
(v % resp
Graf 11: Nejvyšší ukončené
u
vzzdělání dotaazovaných návštěvníků
n
pondentů)
v souhrnu pro
p všechny dotazovací llokality.
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Zaměstnán
ní návštěvnííků:
Ve sleddovaném vzo
orku výrazněě převažovaali návštěvnícci se zaměsttnaneckým poměrem
p
(57 %), dále následovaali důchodci (15 %) a po
odnikatelé beez zaměstnannců (12 %). Uvedená
situace korreluje se strukturou zam
16 % dotazzovaných
městnání pop
pulace ČR. Zbývajících
Z
volilo mezzi jednotlivý
ými odpověěďmi v tomto pořadí: studující (77 %), podnikatel se
zaměstnancci (4 %), na mateřské doovolené (3 %),
% bez zaměěstnání (2 %
%) a jiné (mééně než 1
%). Zastižeený nízký po
očet nezaměěstnaných sicce nekorelujee s tím, že vvětšina dotazzovaných
pochází z Moravskosle
M
zského, příppadně Olomo
ouckého krajee, což jsou kkraje typické vysokou
nezaměstnaaností. Je však
v
třeba vvzít v potaz, že dotazo
ování probíhhalo mezi vyznavači
v
volnočasovvých aktivit,, které vyžaadují výdej finančních prostředků, což do urččité míry
eliminuje tuuto skupinu obyvatel.

[%]

Graf 12: Zaměstnání
Z
dotazovanýc
d
ch návštěvník
ků (v % resp
pondentů) v souhrnu pro
o všechny
dotazovací lokality.
60
50
40
30
20
10
0

Forma
a zaměstnání

___________________________
_____________________________
______________
_____________________________
______
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Pollívkova 15, 779 000 Olomouc
16
tel. 605-5679055, http://www.m
marekbanas.com
m

Závěrečná zprááva o řešení projeektu „Průzkum náávštěvnických preeferencí v Geoparrku Podbeskydí“

Věk návštěěvníků:
Z níže uvedeného
u
grafu
g
je zřejjmé, že nejv
větší podíl dotazovaných
d
h návštěvník
ků byl ve
věkové kattegorii od 30
0 do 44 let (ccca 40 % vššech návštěvn
níků). Další dvě nejbližšší věkové
kategorie 20-29
2
let a 45-59 let zzaujímají přibližně 20 % v celkovéém vzorku. Nejméně
návštěvníkůů (cca 2 %)
% bylo zaznnamenáno ve
v věkové kategorii
k
155-19 let, z čehož
č
lze
usuzovat, že
ž lokality šeetření nejsou pro tuto kateegorii návštěěvníků příliš atraktivní.
Graf 13: Věk dotazo
ovaných náv
ávštěvníků (v % respon
ndentů) v soouhrnu pro všechny
dotazovací lokality.
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Pohlaví náávštěvníků:
V celkoovém počtu respondentů
r
bbyla proporcce obou pohllaví absolutnně vyrovnanáá – muži i
ženy tvořilyy ve vzorku rovných 50 %
%.
Místo bydlliště návštěv
vníků:
Celkověě respondentti uvedli 11 0 názvů ob
bcí. Zajímavý
ým ukazatellem mimo frekvence
f
jednotlivýcch odpovědí je i pestrosst odpovědí dle jednotliv
vých lokalit.. Návštěvnícci Svince
uvedli jen osm
o různých
h míst bydlišště, na Zrzávce uvedli 22 různých obccí, na Hukvaaldech 54
různých obbcí a ve Štraamberku dokkonce 67 rů
ůzných názvů
ů obcí svéhho bydliště. Pokud
P
se
podíváme na absolutn
ní frekvenci jednotlivýcch odpovědíí souhrnně vve všech lo
okalitách,
dostaneme těchto 10 neejčastějších oodpovědí – obcí
o bydliště návštěvníkůů:
obec
Nový Jičín
Ostrava
Kopřivnicce
Frýdek-M
Místek
Mořkov
Praha
Havířov
Valašské Meziříčí
Brno
Příbor

četnost odp ovědi
80
59
21
18
18
18
17
14
12
10
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V dalšícch odpovědíích se objevvovaly zejmééna blízké okolní
o
obce,, většina z nich
n
byla
z území Moravskoslez
M
zského, Zlíínského a Olomouckéh
ho kraje. M
Mezi dotazzovanými
respondentty však byli i jednotliví nnávštěvníci např.
n
z Karlo
ových Varů, C
Chomutova, Ústí nad
Labem, Rookycan, Pardu
ubic a Trutnoova.
Národnostt návštěvnků
ů:
Dle očeekávání byly
y téměř všicchni respond
denti české národnosti, 12 respondeentů (což
odpovídá cca
c 2 %) bylo
o slovenské nnárodnosti, 5 respondentů
ů (což odpovvídá cca 1 %)
% zapsalo
jinou národdnost. Konkrrétně se průzzkumu zúčasstnili tři respo
ondenti polskké, jeden španělské a
jeden kanaddské národno
osti.
Graf 14: Národnost
N
do
otazovaných nnávštěvníků (v % respon
ndentů) v souuhrnu pro všeechny
dotazovací lokality.
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4. Sh
hrnutí
Předmětem předkládané zprávvy je prezzentace výsledků realizzovaného průzkumu
p
návštěvnickkých prefereencí na čtyřeech vybranýcch lokalitách
h v Geoparkuu Podbeskyd
dí formou
dotazníkovvého šetření.
Cílem průzkumu bylo
b
získáníí vybraných
h kvalitativn
ních dat o nnávštěvnícícch území
Geoparku Podbeskydí.. Zjišťoványy byly inform
mace předev
vším o motiivaci navštív
vit území
geoparku, délce pob
bytu, bydliišti, spokojenosti s návštěvnicko
n
ou či inteerpretační
infrastruktuurou a dalším
mi službamii. Získaná daata budou dů
ůležitým poddkladem pro
o budoucí
práci s návštěvníky a ussměrňování nnávštěvnostii na území Geoparku Poddbeskydí.
Dotaznííkový formu
ulář (viz přříloha) byl sestaven
s
na základě zkkušeností zh
hotovitele
s realizací obdobných průzkumů
p
náávštěvnické veřejnosti
v
z jiných
j
lokaliit a v úzké sp
polupráci
se zástupceem zadavatele, tak aby cco nejlépe reeflektoval po
ožadavky na potřebná kv
valitativní
data o návšštěvnících úzzemí Geoparkku Podbesky
ydí.
Připraveené dotazník
kové formulááře byly přeedloženy resp
pondentům nna čtyřech lokalitách
l
v Geoparkuu Podbeskyd
dí, které reeprezentují očekávanou
o
odlišnou sttrukturu náv
vštěvnosti
v různých částech
č
územ
mí Geoparkuu Podbeskydíí. Konkrétně se jednalo o následujícíí lokality:
přírodní paamátka Pram
meny Zrzávkyy (v Hostašovicích), příro
odní rezervaace Svinec (u
u Nového
Jičína), přírrodní památk
ka Hukvaldyy a v centru města
m
Štramb
berku.
Dotazovvání bylo prrovedeno v lletním obdob
bí po dva víkendy
v
v prů
růběhu červn
na (28.6.,
předprázdnninové obdob
bí) a červencce 2014 (5.-6.7., letní prázzdniny), zpraavidla v době od 9 do
17 hodin. Celkem
C
bylo během průzzkumu sesbírráno 509 kom
mpletně vyplnněných dotazníků, 89
na Zrzávcee, 86 na Svin
nci, 160 ve Š
Štramberku a 174 v Hukv
valdech. Získkaná data z dotazníků
d
byla digitalizována a následně interpretováána. Z provedeného dootazníkového
o šetření
vyplynula následující
n
hlavní
h
zjištěnní:
Důvod návštěvy: v ráámci všech llokalit dohro
omady byla výrazně pře
řevažujícím důvodem
návštěvy vycházka a turistika. Mezi jednottlivými lokalitami jsou vvšak patrné poměrně
velké roozdíly. Ve Štramberku
Š
jje nejčastějším důvodem
m návštěvy nnejen vycházzka, ale i
návštěva historických a kulturnních památek. Na Zrzáv
vku zavítaloo mnoho náv
vštěvníků
kvůli spportu (zejmén
na cyklistice)).
Frekvencee návštěvy: celkově jsoou prakticky
y vyrovnanéé skupiny m
místních náv
vštěvníků
(uváděnná možnost - „místní či ddo 10 km“) a sporadičtí návštěvníci
n
G
Geoparku Po
odbeskydí
(uváděnná možnost - „1-krát z a rok či více let). Kažždá z těchtoo skupin náv
vštěvníků
zahrnujee přibližně 25% návšttěvníků. Op
pět značné jsou
j
rozdílyy mezi jedn
notlivými
lokalitam
mi. Na Zrzávce a Svincii s velikým odstupem
o
přřevažují „mísstní“ návštěv
vníci (54,
resp. 655 %). Naopak
k ve Štrambeerku a na Hu
ukvaldech jso
ou nejčastěji zastoupeni sporadičtí
s
návštěvníci, kteří zv
volili možnosst „1-krát za rok či více leet“ (38, resp . 34 %).
Forma pobytu návštěěvníků: celkkově téměř 35
3 % dotázaaných dorazzilo buď s paartnerem,
nebo sttejné množsství s rodinoou včetně dětí.
d
Lokalitty Štramberrk a Hukvaaldy jsou
nejčastěěji navštěvov
vány rodinam
mi s dětmi, naopak lokaality Zrzávkaa a Svinec nejčastěji
n
navštěvují páry bez dětí.
Další cíle návštěvy v Geoparku P
Podbeskydí: polovina všech
v
dotázan
aných navštív
vila nebo
měla v úmyslu v rámci
r
svéhoo aktuálního
o pobytu navštívit
n
Štrramberk (25
54 z 509
responddentů). Pro návštěvníky j sou výrazně atraktivní taaké lokality H
Hukvaldy, Starý Jičín
a Javornník.
návštěvníci. Mírná
Délka poobytu: v Geoparku
G
Poodbeskydí převažují krátkodobí
k
nadpolooviční většin
na všech náávštěvníků zde
z pobývá pouze někoolik hodin, v případě
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Svince a Zrzávky „n
několika hoddinoví“ návšštěvníci tvoříí dokonce koolem 60 %. Necelých
N
20 % náávštěvníků Geoparku
G
zdee tráví minim
málně jednu noc.
n
Způsob doopravy: celk
kově je nejčaastějším způsobem dopraavy návštěvnníků geopark
ku, stejně
jako ve většině jinýcch turistickyy atraktivních
h lokalit v ČR
R, využití vlaastního autom
mobilu či
motocykklu (téměř 60
6 % všech ddotázaných). Mezi jednotlivými lokaalitami jsou však
v
opět
patrné rozdíly.
r
Napřříklad na Zrzzávku doraziilo přes 50 % návštěvníkků na kole, na
n Svinec
téměř 70
7 % návšttěvníků pěššky. Nejmén
ně návštěvníků pěšky ddorazilo na lokalitu
Hukvalddy (cca 2 %),
% kde je zzároveň nejvyšší zastou
upení návštěěvníků, kteříí dorazili
vlastním
mi vozidly (cca
(
80 %),, což je dán
no mimo jin
né její částeečnou odleh
hlostí, ale
zejménaa značným ro
ozptylem míssta bydliště návštěvníků
n
Hukvald.
Další aktivvity v Geop
parku Podbeeskydí: vícee než poloviina všech reespondentů plánovala
p
během své
s aktuální návštěvy zaajít do restau
urace, což je podobný výýsledek jako
o v jiných
turist. destinacích.
d
Druhou nejččastější aktiv
vitou byla procházka
p
doo přírody v délce 30
minut a více. Třetí nejčastější aaktivitou náv
vštěvníků by
yla návštěvaa Štrambersk
ké Trúby,
logicky zejména u návštěvníkůů v lokalitě Štramberk.
Š
Poměrně
P
znaačná část náv
vštěvníků
během svého poby
ytu také nakkoupila suveenýry či zaššla na prohl
hlídku jiné historické
h
památkyy. Návštěva některé z ggeologických
h zajímavosttí patřila meezi nejméně uváděné
další akktivity, konkrrétně v 51 příípadech (ccaa 10 % všech
h respondentůů).
Spokojenoost návštěvn
níků se stávvající nabíd
dkou služeb
b, aktivit aatd.: výraznáá většina
návštěvníků, konkréétně 74 % je v území spo
okojena se sttávající nabíddkou aktivit a služeb.
Nejménně spokojených návštěvvníků bylo v lokalitě Svinec (52%
%), naopak
k nejvíce
spokojeených v lokaalitě Štrambeerk (92%). Návštěvníků
ům nejčastějji explicitně chyběly
následujjící služby: odpadkové
o
kkoše (21x), lavičky a turiistická odpoččívadla (14 x),
x toalety
(11 x).
Spokojenoost s kvalito
ou naučných
h stezek a informačníh
ho značení v terénu: na
n území
geoparkku převažovaali velmi sppokojení a spíše
s
spokojení návštěvnníci, což uk
kazuje na
relativně solidní úroveň terénnních inform
mačních prvk
ků v místechh dotazován
ní. Tento
výsledek by však rozhodně
r
nem
měl znamen
nat, že je vhodné rezigno
novat na dalšší terénní
informaační a interprretační infrasstrukturu pro
o návštěvníky
y. Ve sledovvaném vzork
ku je totiž
značně zastoupena kategorie
k
„sppíše spokojen
ných“ návštěěvníků, kteří v lokalitách Svinec a
Zrzávkaa dokonce převažují.
p
Lzze přepoklád
dat, že přípaadně vybudoované nové, moderní
prvky innterpretace místního
m
děddictví pro náávštěvníky geoparku
g
moohou výrazněěji zvýšit
zastoupení kategoriee „velmi spookojených“ návštěvníků.
Povědomoost o existen
nci Geopark
ku Podbesky
ydí: v souhrn
nu za všechnny lokality a také ve
Svinci, Štramberku a Hukvaldecch se naprosstá většina návštěvníků ((cca 2/3) dozzvěděla o
existencci Geoparku Podbeskydí až od tazateele při vyplňování dotaznníku. Pouze cca
c 20 %
responddentů na těch
hto lokalitáchh vědělo o existenci
e
geo
oparku již dééle než rok. Výrazně
jiná všaak byla situaace mezi náávštěvníky Zrzávky.
Z
Zdee byl podíl návštěvníků
ů, kteří o
existencci Geoparku Podbeskydíí předtím nev
věděli pouzee mírně přess 50 % a náv
vštěvníci,
kteří o jeho existencci věděli délee než rok, tvo
ořili téměř 45
5 % sledovanného vzorku..
Vzdělání návštěvníků
n
: ve struktuřře responden
ntů převažovaali návštěvnííci se středošškolským
vzdělánním s maturittou (48 %). Ve srovnáníí s populací ČR je zřejm
mé, že zejmééna počet
responddentů s vyso
okoškolským
m vzděláním
m je velmi vysoký (vv rámci zasstižených
návštěvníků tvoří tato skupina 3 2 %).
Zaměstnán
ní návštěvn
níků: ve sleedovaném vzorku
v
výraazně převažoovali návštěěvníci se
zaměstnnaneckým po
oměrem (57 %), dále náásledovali dů
ůchodci (15 %
%) a podnik
katelé bez
zaměstnnanců (12 %)). Uvedená ssituace korelu
uje se struktu
urou zaměstnnání populace ČR.
Věk návšttěvníků: nejv
větší podíl ddotazovaných
h návštěvník
ků byl ve věěkové katego
orii od 30
do 44 leet (cca 40 % všech návšttěvníků). Daalší dvě nejblližší věkové kategorie 20
0-29 let a
45-59 leet zaujímají přibližně 200 % v celkov
vém vzorku. Nejméně náávštěvníků (cca 2 %)
bylo v nejmladší
n
věk
kové kategorrii 15-19 let.
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Pohlaví náávštěvníků: v celkovém počtu respondentů byla proporce obbou pohlaví absolutně
a
vyrovnaaná – muži i ženy tvořily ve vzorku ro
ovných 50 %.
%
Místo byd
dliště návštěvníků: cellkově respon
ndenti uvedli 110 názvvů obcí. Náávštěvníci
Svince uvedli jen osm
o
různýchh míst bydliiště, na Zrzáávce uvedli 22 různých obcí, na
Hukvalddech 54 různých obcí a ve Štrambeerku dokoncce 67 různýcch názvů ob
bcí svého
bydlištěě. Celkově patří
p
mezi pěět nejčastěji uváděných obcí následuující: Nový Jičín (80
responddentů), Ostraava (59), Koppřivnice (21), Frýdek-M
Místek (18), M
Mořkov (18)) a Praha
(18).
Národnostt návštěvnků
ů: dle očekáávání byly tééměř všichni respondenti české národ
dnosti, 12
responddentů (což odpovídá
o
ccaa 2 %) bylo
o slovenské národnosti, 5 respondeentů (což
odpovíddá cca 1 %) zapsalo
z
jinouu národnost.
V Olomoucci dne 22.7.2
2014
RNDr. Marrek Banaš, Ph.D.
P
a kolekktiv
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Příloh
hy
Příloha1: Dotazník
D
pro
o návštěvníkyy Geoparku Podbeskydí.
kres polohy ddotazovacích
h stanovišť do
o mapy.
Příloha 2: Situační zák
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Příloha 1: Dotazník pro návštěvníky Geoparku Podbeskydí.

Příloha 2: Situační zákres polohy dotazovacích stanovišť do mapy.

1 – Zrzávka
2 – Svinec
3 – Štramberk
4 – Hukvaldy

