
 

 

Anketa k plánované proměně Zámeckého parku a jeho okolí 

Nejčastější odpovědi 

 

1. Jak často Zámecký park a okolí navštěvujete? 

Parkem občas procházím      52 % 

Několikrát v týdnu       18 % 

Denně         14 %  

 

2. Pro jaké aktivity Zámecký park a okolí využíváte?  

Procházky         55 % 

Místem pouze procházím      39 % 

Kontakt s přírodou        28 % 

 

3. Máte v Zámeckém parku nebo jeho okolí oblíbené místo? 

Ano         48 % 

Ne           49 % 

Neuvedeno           3 % 

 

   Nejčastější oblíbená místa respondentů  

   Rybník a jeho okolí       21 % 

   Zámek a jeho okolí       9,5 % 

   Restaurace (taverna)        4,8 % 

 

4. Čím je podle Vašeho názoru lokalita výjimečná? Máte Zámecký park nebo okolí spojené 
s nějakou vzpomínkou, s nějakým zážitkem z minulosti? 

 

výjimečnost – výběr z odpovědí 

lokalita spjatá s historií, poloha uprostřed zástavby, klid, zeleň, přítomnost zámku 

 

vzpomínky, zážitky – výběr z odpovědí 

Vyrostla jsem tam, každý den venčila psa a každou zimu jako malá chodila sáňkovat. 

Jako děti jsme tam trávili čas. Chodili jsme k rybníku koukat na vodu a na procházku kolem 
něj. 

Že tam byla voliéra, hodně stromů, zeleně, čápi na komíně. 

V době, kdy jsem chodil na základní školu, jsme připravovali školní muzikál na zámečku. 
A jednou na nacvičování jsem tam dostal první pusu. 

Učili jsme zde dceru lyžovat. 

Chodil tam se mnou děda, když mě hlídal jako předškolní dítě. Jemu bylo tehdy něco přes 
sedmdesát let, sedával na lavičce, četl noviny a já jsem si kreslila klacíkem do písku na 
cestičce. 

 



 

 

5. Co podle Vás v této lokalitě chybí? 

Lepší povrch chodníků       70 % 

Lavičky          49 % 

Herní prvky pro děti        49 % 

 

6. Pro jaké aktivity byste Zámecký park a okolí v budoucnu rádi využívali? 

Odpočinek, piknik, posezení      78 % 

Procházky         75,8 % 

Hry a zábavně-naučné aktivity pro děti    35,5 % 

 

7. Co byste si v Zámeckém parku a okolí nepřáli? 

Lidé bez domova (ubytovna), opilci, drogově závislí  25,5 % 

Horkovod         11,3 % 

Garáže, sběrna          7 % 

 

8. Potýká se podle Vás Zámecký park a okolí s nějakými problémy? Pokud ano, s jakými? 

Sdružování lidí bez domova      73 % 

Špatný stav chodníků       71 % 

Vandalismus        49 % 

 

9. Využíváte území společně s dětmi? 

Ano          53 % 

Ne          45 % 

Neuvedeno          2 % 

 

10. Chcete se zapojit do proměny Zámeckého parku a jeho okolí? Pokud ano, jaká forma 
by Vám vyhovovala? 

Možnost písemně se vyjádřit ke zveřejněnému návrhu  38,5 % 

Veřejná setkání s odborníky a zástupci městského obvodu 35 % 

Workshopy        23 % 

 

 

Do ankety k plánované proměně Zámeckého parku a jeho okolí se zapojilo 231 občanů, z toho 
47 % bydlí nedaleko parku. Do dotazníkového šetření se zapojilo 56 % žen, 42 % mužů; 
2 % respondentů pohlaví neuvedlo. 


