Dotazníkové šetření pro účely zpracování projektové dokumentace
Revitalizace Mertových a Jakubských sadů, Jindřichův Hradec
1. Bydlíte v Jindřichově Hradci?
 Ano
 Ne

2. Vaše pohlaví
 Žena
 Muž

3.







Váš věk
15–20 let
21-30 let
31-40 let
41-50 let
51-64 let
65 let a více

4.






Vaši životní situaci nejlépe vystihuje
Žiji sám/sama
Mladá rodina s dětmi
Rodina s odrostlými dětmi (studující, žijící ve stejné domácnosti)
Rodina bez dětí nebo s odrostlými dětmi žijícími samostatně
Manželský pár na penzi

5. Změnila/ovlivnila pandemie COVID19 Váš vztah k veřejnému prostředí a veřejné zeleni
v souvislosti s uzavírkou sportovišť, škol, restaurací a kaváren atd.?
 Ano
 Ne

6.






Parkem se pohybuji převážně
pěšky
na kole
s dětským kočárkem
na invalidním vozíku
jiné ……………..

7.







Park navštěvuji/užívám zejména
jako komunikační spojnici (cesta do zaměstnání, školy, úřadů, obchodů aj.)
k odpočinku, posezení, procházce
k aktivnímu odpočinku (např. běh)
ke hře discgolf
k návštěvě dětského hřiště
jiný důvod, uveďte ……………………………………

8. Seznámil(a) jsem se s návrhem koncepce krajinářské studie
 Ano
 Ne

9. Vyhlídka s posezením (viz obr. číslo 1–3) – autorky navrhují umístit vyhlídku v jižní části
Mertových sadů, která využívá výškové členitosti parku a nabízí pohled přes řeku na komplex
památek – jezuitskou kolej, jezuitský seminář a státní hrad a zámek. Materiálové provedení:
dřevo, kov, nebudou používané výrazné barvy. Objekt bude mít jednoduchou podobu bez
historizujících nebo výrazných prvků. Odhadované náklady: 3,7 mil. Kč bez DPH.
Souhlasíte s tímto návrhem?
 Ano
 Ne
 Pokud nesouhlasíte, uveďte důvody (není povinné) …………………………………………

Obrázek 1 Situační zákres do mapy – vyhlídka

Obrázek 2 Stávající stav – vyhlídka

Obrázek 3 Navrhovaný stav – vyhlídka

10. Lávka podél řeky Nežárky (viz obr. číslo 4-6) – autorky navrhují lávku u skalního výchozu, kde
vede pěší cesta. Místo je zejména v deštivém období těžko schůdné a velmi úzké. Je navržené
rozšíření cesty nad vodu, které umožní vstup i při horším počasí. Cesta je důležitou spojnicí
Naxerovy lávky a vstupu do parku u ulice Nežárecká. Odhadované náklady: 0,352 mil. Kč bez
DPH.
Souhlasíte s tímto návrhem?
 Ano
 Ne
 Pokud nesouhlasíte, uveďte důvod (nepovinné) ………………………….

Obrázek 4 Situační zákres do mapy – lávka

Obrázek 5 Stávající stav – cesta u skalního výchozu

Obrázek 6 Navrhovaný stav – dřevěná pochozí lávka

11. Veřejné grily s betonovým základem (viz obr. číslo 7–9) – v severní části parku jsou
navrhovány veřejné elektrické grily (3 ks), které budou zpoplatněné. Jejich využívání bude
organizované přes rezervační systém. Elektřina bude dovedena z ulice Bratrská protlakem pod
komunikací.





Zkušenosti z ostatních českých měst (Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové)
Nejvíce se osvědčily elektrické grily, kde je snížené riziko požáru na minimum a jejich údržba je
jednoduchá. Návštěvníci si rezervují svůj čas u grilu a zaplatí poplatek za využívání. Každé
grilovací místo by po sobě měli uživatelé uklidit a očistit pro další zájemce. Nedaleko bývají
umístěny koše na tříděný odpad, které úklid návštěvníkům ulehčí. Nicméně neděje se tak vždy
a poté se o místa starají jednou denně zaměstnanci správy parku, městské části nebo
provozovatelé grilovacího místa. Pokud po sobě návštěvník místo dostatečně neuklidí, je
možné zaslat fotografii správci. U grilů společnosti Park BBQ s.r.o. je možné následně
návštěvníka po ověření blokovat pro další rezervace v celé ČR. Grill pointy bývají obvykle v
provozu mezi 8–23 hodinou. Odhadované náklady: 0,195 mil. Kč bez DPH
Souhlasíte s tímto návrhem?
Ano
Ne
Pokud nesouhlasíte, uveďte důvod (není povinné) ……………………………….

Obrázek 7 Situační zákres do mapy – veřejné grily

Obrázek 8 Stávající stav – veřejné grily

Obrázek 9 Navrhovaný stav – veřejné grily

12. Discgolf – významným zásahem do cestní sítě parku bylo vybudování discgolfového hřiště
v roce 2014. Přesunem hráčů mezi zastaveními vznikají nové pěšiny (výšlapy). V současné době
je v parku 18 odpališť, hřiště nemá turnajový standard (využívá se jako tréninkové).
Problematický je zejména střet hráčů discgolfu s jinými návštěvníky parku, kteří se mohou cítit
ohroženi a vyhledávají tak úplně jiné plochy zeleně. Návrh redukuje počet odpališť na
původních devět tak, aby v parku byly vyhrazeny plochy pro pobyt návštěvníků bez rizika střetu
s hráči discgolfu (4 odpaliště v Mertových sadech, 5 odpališť v Jakubských sadech – viz obr.
číslo 10). Redukce počtu odpališť byla projednána s předsedou Discgolf klubu DGC Vajgar.
Souhlasíte s navrhovaným řešením?
 Ano
 Ne
 Navrhuji zrušení discgolfového hřiště a jeho přemístění do jiné lokality (uveďte)
……………………………

Obrázek 10 Návrh odpališť

Děkujeme za vyplnění dotazníku

.

