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1. Úvod 

Zámecký park vznikl z někdejší panské zahrady. Leží v městské památkové zóně a jeho 

dominantou je porubský zámek, který nabízí různé kulturní aktivity. Park je od roku 1994 

významným krajinným prvkem a v současnosti v něm roste na 250 stromů a nejrůznější druhy 

křovin, travin a květin. Poblíž parku je rybník, jenž slouží především rybářům. Tato zelená oáza 

spojuje tzv. starou a novou Porubu. Podél jižní části Zámeckého parku vede ulice Nad Porubkou, 

která jej odděluje od rybníka a původní obce. Západní část ohraničuje Dům farnosti a kostel 

sv. Mikuláše. Na severu, nad Zámeckým parkem, vyrostly v 50. letech 20. století bytové domy na 

nové ulici, která dostala jméno nábřeží SPB. Na východě ohraničuje park bytový dům z 50. let 

20. století zvaný Oblouk. 

Cílem ankety bylo zjistit, jak lidé Zámecký park a jeho okolí vnímají, jak je v současnosti 

využívají, co by si v případě změn v lokalitě přáli a co nikoliv. 

Dotazníkové šetření bylo zahájeno 15. února 2017 a ukončeno 15. března 2017. Dotazník bylo 

možné vyplnit jak v papírové formě (dotazníky byly k dispozici na setkání s občany, které 

se uskutečnilo 15. února 2017 v Zámku Poruba, a v informačním centru na Hlavní třídě), tak 

v on-line verzi na webových stránkách poruba.ostrava.cz (dotazník byl spuštěn 20. února 2017).  

Dotazník obsahoval deset otázek. U otázek s výběrem možností mohli respondenti označit více 

odpovědí a byl dán i prostor k vlastnímu vyjádření. U reakcí na otevřené otázky jsou uvedeny 

nejčastější odpovědi. 
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2. Respondenti 

Do ankety k plánované proměně Zámeckého parku a jeho okolí se zapojilo 231 občanů. 52 z nich 

vyplnilo dotazník v papírové formě, tj. 23 %, 179 elektronicky, tj. 77 %. Do dotazníkového 

šetření se více zapojily ženy, bylo jich 130, tj. 56 %, mužů se zúčastnilo 97, tj. 42 %, 

a 4 respondenti, tj. 2 %, pohlaví neuvedlo. Nejvíce dotazník vyplňovali lidé od 21 do 40 let. Bylo 

jich 141, tj. 61 %. Hlasujících ve věku 41–60 let bylo 53, tj. 23 %, a 26 respondentů, tj. 11 %, 

bylo starších 61 let. Ostatní, tj. 5 %, byli mladší 20 let nebo svůj věk neuvedli. Téměř polovina 

respondentů – 108, tj. 47 % – bydlí poblíž zájmového území. 

 

Tabulka č. 1 – Respondenti            Tabulka č. 2 – Respondenti podle věku 

 
 
 
 
  

 

 

 
 

Graf č. 1 – Respondenti     Graf č. 2 – Respondenti podle věku 
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21–41 let 141 61 % 
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celkem 231 100 % 
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3. Vyhodnocení dotazníku 
 

3.1  Jak často Zámecký park a okolí navštěvujete? 

Z celkového počtu 231 respondentů uvedlo 119 lidí, tj. 52 %, že Zámeckým parkem občas 

prochází, 42 dotazovaných, tj. 18 % park navštěvuje několikrát v týdnu. Denně park navštěvuje 

32 hlasujících, tj. 14 %, o víkendech do parku zajde 17 lidí, tj. 7 %. Park vůbec nenavštěvuje 

26 dotazovaných, tj. 11 %. 

 

Tabulka č. 3 – Návštěvnost Zámeckého parku a okolí 

odpověď počet hlasů % 

denně 32 14 % 

několikrát v týdnu 42 18 % 

pouze o víkendu 17   7 % 

parkem občas procházím 119 52 % 

vůbec 26 11 % 

celkem 2361 -- 

 
 
Graf č. 3 – Návštěvnost Zámeckého parku a okolí (počty odpovědí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé, kteří odpověděli, že Zámecký park nenavštěvují vůbec, uvedli, že nemají důvod do parku 

jít, neboť tam nejsou žádné aktivity, není to zajímavé místo k odpočinku, je v zanedbaném 

a ošklivém stavu apod. 

1 Někteří z respondentů zvolili více odpovědí. 
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3.2  Pro jaké aktivity Zámecký park a okolí využíváte? 

Zámecký park využívají dotazovaní nejčastěji k procházkám, pro kontakt s přírodou, k relaxaci 

nebo místem pouze prochází. Odpověď procházky v dotazníku zaznačilo 127 lidí, tj. 55 %, pro 

kontakt s přírodou hlasovalo 65 dotazovaných, tj. 28 %, pro relaxaci Zámecký park využívá 

63 respondentů, tj. 27 %. Místem pouze prochází 90 hlasujících, tj. 39 %. 

  
Tabulka č. 4 – Aktivity, které lidé v Zámeckém parku a okolí vykonávají* 

odpovědi počet hlasů % 

procházky 127 55 % 

běh, jízda na kole 29 13 % 

relaxace (posezení, četba…) 63 27 % 

venčení psů 37 16 % 

kontakt s přírodou 65 28 % 

místem pouze procházím 90  39 % 

další 28 12 % 

 
 

Graf č. 4 – Aktivity, které lidé v Zámeckém parku a okolí vykonávají (počty odpovědí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Procenta u jednotlivých odpovědí jsou uvedena z celkového počtu hlasů, které odpověď mohla získat (100 % = 231 
hlasů). 
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3.3  Máte v Zámeckém parku nebo jeho okolí oblíbené místo? 

U otázky, zda mají lidé v Zámeckém parku a jeho okolí oblíbené místo, bylo možné odpovědět 

ano, či ne, případně uvést oblíbenou lokalitu. Dotaz zodpovědělo 224 lidí, tj. 97 %, 

7 respondentů, tj. 3 %, se nevyjádřilo. Své oblíbené místo v parku má 110 respondentů, tj. 48 %, 

114 lidí, tj. 49 %, odpovědělo, že oblíbené místo nemá. 

Za nejoblíbenější místo lidé považují rybník a jeho okolí, což uvedlo 49 dotazovaných, tj. 21 %. 

Pro 22 respondentů, tj. 9,5 %, je oblíbeným místem zámek a jeho okolí, 11 lidí, tj. 4,8 %, chodí 

rádo do restaurace v zámku. Po 6 a 5 odpovědích získalo posezení na lavičkách (v parku nebo 

u rybníka) a stromy v parku, celý park je nejoblíbenějším místem pro 4 respondenty. Jako další 

oblíbená místa lidé uvedli např. meditační zahradu, kostel, místo, kde stávala voliéra, nebo 

garáže.  
 

Tabulka č. 5 – Oblíbená místa respondentů* 

odpověď počet hlasů % 

rybník a jeho okolí 49 21 % 

zámek a jeho okolí 22    9,5 % 

restaurace (taverna) 11 4,8 % 

posezení na lavičkách 6 2,6 % 

stromy v parku 5 2,2 % 

celý park 4 1,7 % 

garáže 2 0,9 % 
 
 

Graf č. 5 – Oblíbená místa respondentů (počty odpovědí) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

* Procenta u jednotlivých odpovědí jsou uvedena z celkového počtu hlasů, které odpověď mohla získat (100 % = 231 
hlasů). 

6 
 

49 

22 
11 6 5 4 2 

rybník a
jeho okolí

zámek a
jeho okolí

restaurace
(taverna)

posezení
na

lavičkách

stromy v
parku

celý park garáže
0

10

20

30

40

50

60

                                                 



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

Výjimečnost Zámeckého parku spočívá podle respondentů v tom, že jde o lokalitu spjatou 

s historií. Ojedinělá je podle nich také svou polohou uprostřed zástavby, klidem, zelení 

a přítomností zámku. Podle některých dotazovaných však park výjimečným místem není, a to 

kvůli lidem bez domova, nedostatečným úpravám a údržbě. 

 

Výběr z odpovědí 

Tato lokalita je výjimečná tím, že je to velká část zeleně v našem obvodu. Jako malé dítě jsem 

park navštěvoval s babičkou. 

Pohodová lokalita, zeleň, zámek. 

Lokalita je výjimečná spojením parku, zámku a výhledů, v neposlední řadě také rybníku. 

Lokalita Zámeckého parku je výjimečná svou polohou. Park se nachází v klidnější části Poruby, 

kde si každý najde své místo pro klid. Ještě lepší by bylo v klidu si posedět i u rybníku, ale tam má 

v dnešní době (hlavně přes léto) člověk strach pomalu projít natož posedět. Proto doufám, že po 

veškeré rekonstrukci tomu bude jinak. Chodila jsem ráda do parku, když byl syn ještě miminko, 

nerušeně tam usínal a teď, když už je větší, tak jsme na podzim chodili sbírat kaštany a dívat se 

na veverky. 

Procházky s dětmi k rybníku. 

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

Ano, pozorování kachňátek a bohužel i vegetování osob konzumujících alkohol na veřejnosti. 

Krásné místo, které si zaslouží pozornost a velkou péči. Vzpomínka – občas sem chodím kreslit. 

Mohlo by to být hezké místo (ve vazbě na historické okolí a blízký rybník). V tuto chvíli však tuto 

lokalitu za výjimečnou nepokládám a nemám ani důvod, proč. 

 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. 

Kontaktní místo malé vesnice a velkého města. Líbí se mi, jak se v hladině rybníka zrcadlí věž 

Oblouku. 
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Zámecký park by mohl podtrhnout výjimečnost Poruby jako takové… momentálně není bohužel 

až tak uzpůsobený k rodinným procházkám či piknikům, což je škoda… mohl by určitě víc ožít! 

Zámecký park uprostřed města – panelákového sídliště není v každém městě. Je třeba se o park 

starat a udělat z něj příjemné místo k odpočinku. 

Je výjimečná přítomností zámku a také rybníka, což nahrává romantice místa a nevyužitému 

potenciálu. 

Krásné stromy, bohatá fauna (ptáci, kachny na rybníku, ryby atd.). 

Spíše bych řekla, že by mohla být výjimečná. V případě, že by došlo k revitalizaci a ke zkulturnění 

prostředí. Společně s rybníkem by to bylo úžasné místo. 

V době, kdy jsem chodil na základní školu, jsme připravovali školní muzikál na zámečku. 

A jednou na nacvičování jsem tam dostal první pusu. 

Stálostí, za celou dobu, co žiju, se lokalita nezměnila. 

Máme Zámecký park… To nemá každý. 

Prožila jsem v těchto místech dětství, první lásky. Později se toto opakovalo u mých dětí. Nyní se 

procházíme v parku s vnukem. 

Tato lokalita je výjimečná tím, že je na hezkém místě. Pokud by byl omezen provoz aut, je zde 

klid, dá se v parku či u rybníka hezky relaxovat, číst knihu nebo si povídat s přáteli. Pokud by byl 

park spraven a udržován, bude vyhledávanou lokalitou a my obyvatelé ulice Nábřeží budeme mít 

krásný výhled a prostor pro trávení volného čau a tvorbu zážitků a vzpomínek. 

Místo má skvělý potenciál – rybník – zámeček, prostor, dále od cesty, bohužel je ve velmi 

špatném stavu. 

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. 
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3.5  Co podle Vás v této lokalitě chybí?   

Dotazovaným v Zámeckém parku chybí nejvíce lepší povrch chodníků, dále lavičky, herní prvky 

pro děti, piknikové místo a více osvětlení. Lepší povrch chodníků by ocenilo 161 respondentů, 

tj. 70 %, lavičky chybí podle 113 hlasujících, tj. 49 %, herní prvky pro děti schází 

113 dotazovaným, tj. 49 %. Piknikové místo zde chybí 109 respondentům, tj. 47 %, a více 

osvětlení schází 102 dotazovaným, tj. 44 %. 
 

Tabulka č. 6 – Co podle respondentů v Zámeckém parku a jeho okolí chybí* 

odpovědi počet hlasů % 

lavičky 113 49 % 

lepší povrch chodníků 161 70 % 

odpadkové koše 83 36 % 

herní prvky pro děti 113 49 % 

více osvětlení 102 44 % 

místo pro sportovní aktivity 75 33 % 

piknikové místo 109 47 % 

sociální zařízení 65 28 % 

další 71 31 % 
 

Graf č. 6 – Co podle respondentů v Zámeckém parku a jeho okolí chybí (počty odpovědí) 

 

 

 

 

 

 

 

* Procenta u jednotlivých odpovědí jsou uvedena z celkového počtu hlasů, které odpověď mohla získat (100 % = 231 
hlasů). 
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Co respondentům v Zámeckém parku dále chybí? Je to chodník vedoucí od rybníka k zastávce 

autobusů, bezpečné propojení parku s rybníkem, chodník kolem rybníka nebo veřejné ohniště či 

gril. 

 

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

Podle vyjádření respondentů by pro ně Zámecký park byl v budoucnu místem, které by využívali 

zejména k odpočinku, pikniku, posezení a k  procházkám. K odpočinku, pikniku či posezení by 

lokalitu využívalo 181 hlasujících, tj. 78 %, k procházkám 175 lidí, tj. 75,8 %.  

 

Tabulka č. 7 – Aktivity, které by lidé v budoucnu v Zámeckém parku a okolí rádi vykonávali* 

aktivity počet hlasů % 

procházky  175 75,8 % 

odpočinek, piknik, posezení 181 78 % 

sport 69 30 % 

kulturní aktivity 70 30,3 % 

hry a zábavně-naučné aktivity pro děti 82 35,5 % 

další 71 30,7 % 

 
 
Graf č. 7 – Aktivity, které by lidé v budoucnu v Zámeckém parku a okolí rádi vykonávali 
        (počty odpovědí) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Procenta u jednotlivých odpovědí jsou uvedena z celkového počtu hlasů, které odpověď mohla získat (100 % = 231 
hlasů). 
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U sportu, kulturních aktivit, her a zábavně-naučných aktivit pro děti mohli dotazovaní odpovědi 

rozvést.  
 

Sport 

Ze sportovních činností lidé jmenovali nejčastěji běh, posilování v přírodě, in-line bruslení, 

lezecké stěny a pétanque. 

Kulturní aktivity 

Z kulturních aktivit by respondenti v Zámeckém parku rádi navštěvovali koncerty, divadelní 

představení, letní kino, výstavy nebo čtení pod širým nebem. 

Hry a zábavně-naučné aktivity pro děti 

Dotazovaní preferovali pro hry a jiné aktivity pro děti zejména prolézačky a další herní prvky, 

hřiště, zábavně-naučné (interaktivní) stezky nebo hry, nainstalování tematických tabulek. 

Další aktivity 

Z dalších aktivit respondenti uvedli např. možnost posezení, pořádání festivalů nebo možnost 

využít volné travnaté plochy. 

  

3.7  Co byste si v Zámeckém parku a okolí nepřáli? 

Nejčastěji respondenti odpovídali, že by si nepřáli, aby se v parku pohybovali lidé bez domova, 

opilci nebo drogově závislí. Dále zde nechtějí horkovod, garáže a sběrnu, hluk, volně pobíhající 

psy či venčení psů, frekventované ulice a auta, dětské hřiště, další výstavbu, kácení stromů, 

nepořádek, psí exkrementy, vandalismus nebo sportovní aktivity. Někteří si také nepřáli žádné 

změny a úbytek zeleně. 

 

Tabulka č. 8 – Co by si lidé v Zámeckém parku a okolí nepřáli* 

odpovědi počet hlasů % 

lidé bez domova (ubytovna), opilci, drogově závislí 59 25,5 % 

horkovod 26 11,3 % 

garáže, sběrna 16 7 % 

zábavní park, hluk, hlučné akce 12 5,2 % 

* Procenta u jednotlivých odpovědí jsou uvedena z celkového počtu hlasů, které odpověď mohla získat (100 % = 231 
hlasů). 
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auta, frekventované ulice 11 4,8 % 

volný pohyb psů, venčení psů 10 4,3 % 

dětské hřiště, sportoviště 8 3,5 % 

kácení stromů 5 2,2 % 

další výstavba 4 1,7 % 

nepořádek 4 1,7 % 

vandalismus 3 1,3 % 

psí exkrementy 3 1,3 % 

hospoda, rychlé občerstvení 3 1,3 % 
 

Výběr z odpovědí 

Kácení stromů!!! Údržba rybníka – nikdo jej nečistí – opilci tam sedí celé dny – lidé se tam bojí 

chodit, v rybníce plave vše, i nákupní košíky. Nepřeji si žádné úpravy, jen pořádek! 

Bezdomovce, opilce, pejskaře, neradi bychom, aby se moc kácely stromy!!! Stromy – vzrostlé jsou 

důležité!!!  

Auta/provoz, garáže, sběrnu. 

Bezdomovce a hlučné opilce. 

Povalující se skupiny opilých osob, odstranění garáží. 

Aby byly zrušeny garáže, které jsou v blízkosti mého bydliště, bezdomovce, horkovod nad zemí. 

Vandalismus, bezdomovce, teplovodní potrubí. 

Přerostlé stromy s vysokými kořeny! Možnost úrazu! Upravit "potrubí" – příchod od autobusu! 

Aby se tam přestali zdržovat bezdomovci a opilí lidé! Pryč s potrubím. 

Výrazné zmenšení plochy zeleně. 

Dětská hřiště, jelikož park je pro mě místem odpočinku, který chce klid. Také bych ráda zrušila to 

zelené potrubí a nerada bych tam viděla plochu ke cvičení. Na to jsou vhodné "dvorky". 

Kdyby vzniklo aspoň jedno místo bez psů, kde člověk nemusí mít strach o děti a o to, do čeho 

šlápne, tak by to bylo příjemné místo. 

Obecně vnímám jako problém intenzivní dopravu v silnici Nad Porubkou, ale i na Nábřeží SPB. 

Nepřál bych si, aby se tam pořádali nějaké větší hlučné akce. Nechal bych to jako klidné a tiché 

místo vhodné na procházky, relaxaci nebo sport. 
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Sběrnu odpadních surovin. Odporný vyčnívající teplovod. 

Chtěla bych, aby byl pořád "zelené místo". 

Venčení psů, které znečišťuje trávníky, jelikož ne všichni majitelé uklízí, a zdržování bezdomovců 

a různých individuí, měla by na to dohlížet obecní policie. 

Garáže, provozovny, které budou rušit (dílny, řemeslníci), větší počet aut na cestě pod parkem 

(doprava tam dramaticky roste – lidé tudy objíždějí světelnou křižovatku pod Domem sester) – lze 

řešit třeba omezením rychlosti, nebo lépe retardéry. Bezdomovce a všelijaké asociály, kteří 

piknikují u rybníku. Volně pobíhající psy. Úbytek zelené plochy. 

Aby zůstal v takovém katastrofickém stavu a aby se neopravil konzervativně, ale moderně. 

 

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

 

Hlasující vybírali ze sedmi navržených odpovědí, případně mohli další problémy, které 

v Zámeckém parku podle nich jsou, uvést. Největším problémem je podle respondentů 

sdružování lidí bez domova – vnímá to tak 169 odpovídajících, tj. 73 %, 165 hlasujících, tj. 71 %, 

vidí jako problém špatný stav chodníků, vandalismus označilo 113 lidí, tj. 49 %, 

110 dotazovaných, tj. 47,6 %, označilo špatnou bezpečnost, 85 respondentů, tj. 36,8 %, 

poukázalo na špatné osvětlení, údržbu zeleně zaznačilo 65 lidí, tj. 28 %, a špatnou dostupnost 

MHD označilo 12 hlasujících, tj. 5 %.  

 

Tabulka č. 9 – S jakými problémy se podle respondentů potýká Zámecký park a okolí* 

odpověď počet hlasů % 

špatná dostupnost MHD 12 5 % 

vandalismus 113 49 % 

sdružování lidí bez domova 169 73 % 

údržba zeleně 65 28 % 

špatný stav chodníků 165 71 % 

špatné osvětlení 85 36,8 % 

špatná bezpečnost 110 47,6 % 

další 41 17,8 % 

* Procenta u jednotlivých odpovědí jsou uvedena z celkového počtu hlasů, které odpověď mohla získat (100 % = 231 
hlasů). 
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Jako další problémy, které v lokalitě jsou, lidé uváděli rušné silnice, svažitý terén parku, špatný 

přístup k rybníku, neudržované okolí, psí exkrementy, nepořádek a odpadky aj.  

 
Graf č. 8 – S jakými problémy se podle respondentů potýká Zámecký park a okolí  

      (počet odpovědí) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.9  Využíváte území společně s dětmi? 

Na otázku lidé mohli odpovědět ano, či ne. Dotaz zodpovědělo 226 respondentů, tj. 98 %, 5 lidí, 

tj. 2 %, se nevyjádřilo. 

 

Tabulka č. 10 – Využívají respondenti Zámecký park a jeho okolí s dětmi? 

odpověď počet hlasů % 

ano 123 53 % 

ne 103 45 % 

neuvedeno    5   2 % 

celkem 231 100 % 
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Graf č. 9 – Využívají respondenti Zámecký park a jeho okolí s dětmi? 

  
 

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

Odpovědi mohli respondenti vybírat z nabízených možností a zároveň mohli uvést i jiný, další 

způsob zapojení do proměny území, kterému by dávali přednost. Nejvíce se lidé přiklánějí 

k možnosti písemně se vyjádřit ke zveřejněnému návrhu. Vyhovovalo by to 89 respondentům, 

tj. 38,5 %. Veřejná setkání s odborníky a zástupci městského obvodu by preferovalo 

81 dotazovaných, tj. 35 %. Formu workshopu by využilo 53 lidí, tj. 23 %. 39 respondentů, 

tj. 17 %, se do proměny Zámeckého parku a jeho okolí zapojit nechce, 30 hlasujících, tj. 13 %, 

dává přednost i jiné formě zapojení, 32 lidí, t. 13,8 %, se nevyjádřilo. 

 
Tabulka č. 11 – Respondenty preferované způsoby zapojení se do proměny Zámeckého parku  

  a jeho okolí* 
 

odpovědi počet hlasů % 

veřejná setkání s odborníky a zástupci městského obvodu 81 35 % 

workshopy 53 23 % 

možnost písemně se vyjádřit ke zveřejněnému návrhu 89 38,5 % 

nechci se zapojit 39 17 % 

neuvedeno 32  13,8 % 

jiná forma  30 13 % 
 

* Procenta u jednotlivých odpovědí jsou uvedena z celkového počtu hlasů, které odpověď mohla získat (100 % = 231 
hlasů). 
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Graf č. 10 – Respondenty preferované způsoby zapojení se do proměny Zámeckého parku  
        a jeho okolí (počet odpovědí) 
 

 

 

 

  

 

 

 

Jako jinou formu zapojení do projektu dotazovaní uvedli Facebook, návrhy přes internet, ankety, 

veřejnou architektonickou soutěž, soutěž pro architekty/studenty nebo místní iniciativy, osobní 

zapojení do propagace tématu, brigády, zapojení škol z okolí (děti mohou např. nakreslit návrhy), 

hlasování o předložených návrzích, referendum, participativní rozpočet, zasílání podnětů, zasílání 

dopisů (zejména seniorům nebo příliš zaměstnaným lidem, kteří se nemohou účastnit veřejných 

setkání). 

 

4. Závěr 

Ankety k připravovanému projektu proměny Zámeckého parku a jeho okolí, která se konala od 

15. února do 15. března 2017, se zúčastnilo 231 respondentů. Téměř polovina z nich (47 %) žije 

nedaleko parku. 

Výjimečnost Zámeckého parku a jeho okolí spatřují účastníci ankety především v tom, že jde 

o lokalitu spjatou s historií. Ojedinělá je podle nich také svou polohou uprostřed zástavby, 

klidem, zelení a přítomností zámku. Za nejoblíbenější místo označilo 21 % respondentů rybník 

a jeho okolí. 

V současné době respondenti využívají Zámecký park a jeho okolí nejčastěji k procházkám, pro 

kontakt s přírodou nebo k relaxaci. Také v budoucnu by jej využívali k obdobným činnostem.  
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V Zámeckém parku a jeho okolí chybí respondentům lepší povrch chodníků, dále lavičky, herní 

prvky pro děti, piknikové místo a chtěli by více osvětlení. Za největší problém v lokalitě 

respondenti považují sdružování lidí bez domova.   

Při možnosti zapojit se do proměny Zámeckého parku a jeho okolí by nejvíc respondentů 

(38,5 %) preferovalo možnost písemně se vyjádřit ke zveřejněnému návrhu, veřejná setkání 

s odborníky a zástupci městského obvodu by využilo 35 % respondentů. 
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	3. Vyhodnocení dotazníku
	Lidé, kteří odpověděli, že Zámecký park nenavštěvují vůbec, uvedli, že nemají důvod do parku jít, neboť tam nejsou žádné aktivity, není to zajímavé místo k odpočinku, je v zanedbaném a ošklivém stavu apod.
	3.3  Máte v Zámeckém parku nebo jeho okolí oblíbené místo?
	U otázky, zda mají lidé v Zámeckém parku a jeho okolí oblíbené místo, bylo možné odpovědět ano, či ne, případně uvést oblíbenou lokalitu. Dotaz zodpovědělo 224 lidí, tj. 97 %, 7 respondentů, tj. 3 %, se nevyjádřilo. Své oblíbené místo v parku má 110 r...
	Za nejoblíbenější místo lidé považují rybník a jeho okolí, což uvedlo 49 dotazovaných, tj. 21 %. Pro 22 respondentů, tj. 9,5 %, je oblíbeným místem zámek a jeho okolí, 11 lidí, tj. 4,8 %, chodí rádo do restaurace v zámku. Po 6 a 5 odpovědích získalo p...
	Tabulka č. 5 – Oblíbená místa respondentů43TP2F*
	Graf č. 5 – Oblíbená místa respondentů (počty odpovědí)
	Výjimečnost Zámeckého parku spočívá podle respondentů v tom, že jde o lokalitu spjatou s historií. Ojedinělá je podle nich také svou polohou uprostřed zástavby, klidem, zelení a přítomností zámku. Podle některých dotazovaných však park výjimečným míst...
	Výběr z odpovědí
	Tato lokalita je výjimečná tím, že je to velká část zeleně v našem obvodu. Jako malé dítě jsem park navštěvoval s babičkou.
	Pohodová lokalita, zeleň, zámek.
	Lokalita je výjimečná spojením parku, zámku a výhledů, v neposlední řadě také rybníku.
	Lokalita Zámeckého parku je výjimečná svou polohou. Park se nachází v klidnější části Poruby, kde si každý najde své místo pro klid. Ještě lepší by bylo v klidu si posedět i u rybníku, ale tam má v dnešní době (hlavně přes léto) člověk strach pomalu p...
	Procházky s dětmi k rybníku.
	Vyrostla jsem tam, každý den venčila psa a každou zimu jako malá chodila sáňkovat.
	Ano, pozorování kachňátek a bohužel i vegetování osob konzumujících alkohol na veřejnosti.
	Krásné místo, které si zaslouží pozornost a velkou péči. Vzpomínka – občas sem chodím kreslit.
	Mohlo by to být hezké místo (ve vazbě na historické okolí a blízký rybník). V tuto chvíli však tuto lokalitu za výjimečnou nepokládám a nemám ani důvod, proč.
	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.
	Kontaktní místo malé vesnice a velkého města. Líbí se mi, jak se v hladině rybníka zrcadlí věž Oblouku.
	Zámecký park by mohl podtrhnout výjimečnost Poruby jako takové… momentálně není bohužel až tak uzpůsobený k rodinným procházkám či piknikům, což je škoda… mohl by určitě víc ožít!
	Zámecký park uprostřed města – panelákového sídliště není v každém městě. Je třeba se o park starat a udělat z něj příjemné místo k odpočinku.
	Je výjimečná přítomností zámku a také rybníka, což nahrává romantice místa a nevyužitému potenciálu.
	Krásné stromy, bohatá fauna (ptáci, kachny na rybníku, ryby atd.).
	Spíše bych řekla, že by mohla být výjimečná. V případě, že by došlo k revitalizaci a ke zkulturnění prostředí. Společně s rybníkem by to bylo úžasné místo.
	V době, kdy jsem chodil na základní školu, jsme připravovali školní muzikál na zámečku. A jednou na nacvičování jsem tam dostal první pusu.
	Stálostí, za celou dobu, co žiju, se lokalita nezměnila.
	Máme Zámecký park… To nemá každý.
	Prožila jsem v těchto místech dětství, první lásky. Později se toto opakovalo u mých dětí. Nyní se procházíme v parku s vnukem.
	Tato lokalita je výjimečná tím, že je na hezkém místě. Pokud by byl omezen provoz aut, je zde klid, dá se v parku či u rybníka hezky relaxovat, číst knihu nebo si povídat s přáteli. Pokud by byl park spraven a udržován, bude vyhledávanou lokalitou a m...
	Místo má skvělý potenciál – rybník – zámeček, prostor, dále od cesty, bohužel je ve velmi špatném stavu.
	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.
	U sportu, kulturních aktivit, her a zábavně-naučných aktivit pro děti mohli dotazovaní odpovědi rozvést.
	Sport
	Ze sportovních činností lidé jmenovali nejčastěji běh, posilování v přírodě, in-line bruslení, lezecké stěny a pétanque.
	Kulturní aktivity
	Z kulturních aktivit by respondenti v Zámeckém parku rádi navštěvovali koncerty, divadelní představení, letní kino, výstavy nebo čtení pod širým nebem.
	Hry a zábavně-naučné aktivity pro děti
	Dotazovaní preferovali pro hry a jiné aktivity pro děti zejména prolézačky a další herní prvky, hřiště, zábavně-naučné (interaktivní) stezky nebo hry, nainstalování tematických tabulek.
	Další aktivity
	Z dalších aktivit respondenti uvedli např. možnost posezení, pořádání festivalů nebo možnost využít volné travnaté plochy.
	3.7  Co byste si v Zámeckém parku a okolí nepřáli?
	Nejčastěji respondenti odpovídali, že by si nepřáli, aby se v parku pohybovali lidé bez domova, opilci nebo drogově závislí. Dále zde nechtějí horkovod, garáže a sběrnu, hluk, volně pobíhající psy či venčení psů, frekventované ulice a auta, dětské hři...
	Tabulka č. 8 – Co by si lidé v Zámeckém parku a okolí nepřáli43TP5F*
	Výběr z odpovědí
	Kácení stromů!!! Údržba rybníka – nikdo jej nečistí – opilci tam sedí celé dny – lidé se tam bojí chodit, v rybníce plave vše, i nákupní košíky. Nepřeji si žádné úpravy, jen pořádek!
	Bezdomovce, opilce, pejskaře, neradi bychom, aby se moc kácely stromy!!! Stromy – vzrostlé jsou důležité!!!
	Auta/provoz, garáže, sběrnu.
	Bezdomovce a hlučné opilce.
	Povalující se skupiny opilých osob, odstranění garáží.
	Aby byly zrušeny garáže, které jsou v blízkosti mého bydliště, bezdomovce, horkovod nad zemí.
	Vandalismus, bezdomovce, teplovodní potrubí.
	Přerostlé stromy s vysokými kořeny! Možnost úrazu! Upravit "potrubí" – příchod od autobusu!
	Aby se tam přestali zdržovat bezdomovci a opilí lidé! Pryč s potrubím.
	Výrazné zmenšení plochy zeleně.
	Dětská hřiště, jelikož park je pro mě místem odpočinku, který chce klid. Také bych ráda zrušila to zelené potrubí a nerada bych tam viděla plochu ke cvičení. Na to jsou vhodné "dvorky".
	Kdyby vzniklo aspoň jedno místo bez psů, kde člověk nemusí mít strach o děti a o to, do čeho šlápne, tak by to bylo příjemné místo.
	Obecně vnímám jako problém intenzivní dopravu v silnici Nad Porubkou, ale i na Nábřeží SPB.
	Nepřál bych si, aby se tam pořádali nějaké větší hlučné akce. Nechal bych to jako klidné a tiché místo vhodné na procházky, relaxaci nebo sport.
	Sběrnu odpadních surovin. Odporný vyčnívající teplovod.
	Chtěla bych, aby byl pořád "zelené místo".
	Venčení psů, které znečišťuje trávníky, jelikož ne všichni majitelé uklízí, a zdržování bezdomovců a různých individuí, měla by na to dohlížet obecní policie.
	Garáže, provozovny, které budou rušit (dílny, řemeslníci), větší počet aut na cestě pod parkem (doprava tam dramaticky roste – lidé tudy objíždějí světelnou křižovatku pod Domem sester) – lze řešit třeba omezením rychlosti, nebo lépe retardéry. Bezdom...
	Aby zůstal v takovém katastrofickém stavu a aby se neopravil konzervativně, ale moderně.
	3.8  Potýká se podle Vás Zámecký park a okolí s nějakými problémy? Pokud ano,
	s jakými?
	Hlasující vybírali ze sedmi navržených odpovědí, případně mohli další problémy, které v Zámeckém parku podle nich jsou, uvést. Největším problémem je podle respondentů sdružování lidí bez domova – vnímá to tak 169 odpovídajících, tj. 73 %, 165 hlasují...
	3.9  Využíváte území společně s dětmi?
	Na otázku lidé mohli odpovědět ano, či ne. Dotaz zodpovědělo 226 respondentů, tj. 98 %, 5 lidí, tj. 2 %, se nevyjádřilo.
	Tabulka č. 10 – Využívají respondenti Zámecký park a jeho okolí s dětmi?
	Graf č. 9 – Využívají respondenti Zámecký park a jeho okolí s dětmi?
	3.10 Chcete se zapojit do proměny Zámeckého parku a jeho okolí? Pokud ano, jaká forma by Vám vyhovovala?
	Odpovědi mohli respondenti vybírat z nabízených možností a zároveň mohli uvést i jiný, další způsob zapojení do proměny území, kterému by dávali přednost. Nejvíce se lidé přiklánějí k možnosti písemně se vyjádřit ke zveřejněnému návrhu. Vyhovovalo by ...
	Tabulka č. 11 – Respondenty preferované způsoby zapojení se do proměny Zámeckého parku
	a jeho okolí43TP7F*
	Graf č. 10 – Respondenty preferované způsoby zapojení se do proměny Zámeckého parku
	a jeho okolí (počet odpovědí)
	Jako jinou formu zapojení do projektu dotazovaní uvedli Facebook, návrhy přes internet, ankety, veřejnou architektonickou soutěž, soutěž pro architekty/studenty nebo místní iniciativy, osobní zapojení do propagace tématu, brigády, zapojení škol z okol...
	Výjimečnost Zámeckého parku a jeho okolí spatřují účastníci ankety především v tom, že jde o lokalitu spjatou s historií. Ojedinělá je podle nich také svou polohou uprostřed zástavby, klidem, zelení a přítomností zámku. Za nejoblíbenější místo označil...
	V současné době respondenti využívají Zámecký park a jeho okolí nejčastěji k procházkám, pro kontakt s přírodou nebo k relaxaci. Také v budoucnu by jej využívali k obdobným činnostem.
	V Zámeckém parku a jeho okolí chybí respondentům lepší povrch chodníků, dále lavičky, herní prvky pro děti, piknikové místo a chtěli by více osvětlení. Za největší problém v lokalitě respondenti považují sdružování lidí bez domova.
	Při možnosti zapojit se do proměny Zámeckého parku a jeho okolí by nejvíc respondentů (38,5 %) preferovalo možnost písemně se vyjádřit ke zveřejněnému návrhu, veřejná setkání s odborníky a zástupci městského obvodu by využilo 35 % respondentů.

