
   

 

 

 
Výsledky ankety-revitalizace prostranství u kostela sv. Michaela Archanděla 
 
Anketa proběhla od 01.04. – 24.04.2022.  

Celkem 30 respondentů 
7 – papírová podoba 
23 – online podoba 
 
1. Jak jste spokojeni se stavem prostranství? (oznámkujte jako ve škole): 

1 0 

2 0 

3 7 

4 9 

5 13 

 

2.Co Vám na prostranství chybí/nelíbí se Vám?  
 

zanedbané, nefunkční 

Neopravené schody, zábradlí. Absence lavičky. Nehlídané zákoutí, hojně využívané jako 
WC či uživatelna alkoholu či drog 

zanedbanost 

Neudržovaný trávník, vzhled kostela ze zadní strany 

Je to špinavé a neútulné. Lavičky, keře, zákoutí by byly fajn. 

je to místo, které vůbec neodpovídá tomu, že jde o historické centrum města 

Květiny, důstojnost, pořádek 

Upravené prostředí, chodník z ulice Hluboká, udržovaná zeleň, informační deska s 
informacemi o historii a zajímavostech kostela i středu města 

Celkový zchátralý stav 

Doplnit třeba chodníček od hluboké ulice nahoru ke kostelu 

Prostranství za kostelem je poměrně nevyužité, před kostelem se situace zlepšuje 
Chybí lavičky 

zanedbání 

celkově nefunkční prostor, zanedbaný stav 

málo rostlin, údržba 

Celkově zanedbané a neupravené. 

Parkovací prostory na V. náměstí a v jeho okolí. Stav silnice v ul. Nádražní a ul. V Aleji. 
Preferuji zvýšení parkovacích míst na úkor nevyužitých ploch na náměstí. 

Je to tam takové ponuré, nepořádek, podivní lidé 



Chtělo by to lepší využití prostoru, trochu víc zkulturnit. Nebudí to moc esteticky dojem... 

čistota, úprava 

estetika prostředí 

neustále znečišťování prostranství určitými lidmi. 

je prázdné a holé 

víc zeleně, voda, vadí mi znečišťování od opilců 

chybí kamera 

parkoviště, lavičky, rozšíření kamerového systému 

velké znečišťování (alkohol - znečišťování  od kuřáků - WC) 

není to tak zlé. Jakákoli změna však předpokládá především změnu chování k tomuto 
místu! Jinak to nemá hlubšího smyslu. 

 
 
3.Preferujete zvýšení počtu parkovacích míst na úkor zeleně?  
 

ano 4 

ne 24 

 

4. Jaké prvky by bylo vhodné doplnit? (označte křížkem, můžete doplnit další): 
 

Lavičky 20 

Odpadkové koše 18 

Koše na psí exkrementy 12 

Posezení 8 

Herní prvky 2 

Cvičební prvky 3 

Veřejné osvětlení 18 

Stojany na kola 6 

 
Jiné: květinová výsadba, zpevněné chodníky, informační tabule z hist. informacemi o kostele, 
případně historii města, zeleň, rostliny, květiny, nějaké záhonky třeba nebo jenom opravit to, 
co tam je, V případě laviček, hrozí že se opět dá možnost určitým lidem zde posedávat a 
popíjet a prostranství znečišťovat jak na náměstí, Za předpokladu lidské rehabilitace tohoto 
místa, výchovy k vděčnosti za neobyčejné krásy našeho města a účinná ochrana takovýchto 
hodnot před vyšinutými jednotlivci., park 
 
5. Další poznámky a doplnění: 
 

bylo by dobré obnovit hlavní vstup, momentálně je to zdevastované, neútulné místo 

Myslím, že by tato strana měla být zachována v maximální možné původní podobě. 
Opraveno zábradlí i vše ostatní. Malý parčík pod schody osadit jednou či dvěma lavičkami 
a prostor využít decentně. Zachovat jeho kouzlo a krásu. Rozhodně žádné parkoviště, už 
vůbec ne par metrů před kostelem. 

žádné 

Na prostranství se často schází popíjející spoluobčané 



Především je třeba stavebně opravit a revitalizovat schodiště kostela a související zeleň a 
s tím spojit terénní úpravy 

úprava prostranství by měla zohlednit možnost realizace, aby ji bylo možné provádět po 
částech, s ohledem na finanční prostředky a možnosti města. 

Udělat zde relaxační zónu 

Lavičky by se hodily 

Sáčky na psí exkrementy 

lepší údržba prostranství 

Chybí celkové oživení prostranství. Úprava zelené atd. Je to zapomenutý kout náměstí. 

Rozšíření parkovacích míst před bývalé gymnázium a prostor pod MÚ, před prodejnou 
elektrospotřebičů. 

Kamerový systém - jako prevence proti vandalismu 

Oprava a doplnění drobné architektury (sochy apod.) 

Na prostranství instalovat jen nějaké ozdobné prvky a zeleň 

malá fontánka, případně umělecký objekt 

opatření proti znečištění a ničení 

parková, květinová výzdoba, klidová zóna 

V tuto chvíli se jedná o místa "úzkostná": tj. prostor, kde neplatí žádná pravidla, smetiště, 
odložiště čehokoli, častý hluk, hrozby násilností, alkohol, příležitostné drogy, neutuchající 
vandalizmus, exrementální žumpa etc.  Pokud součásti revitalizace bude i úsilí o změnu 
povahy tohoto místa, jsem JEDNOZNAČNĚ PRO OŽIVOVÁNÍ. Jedná se taktéž o krásný 
kout, který má sílu v mnohém překvapit a stát se novým klenotem města. 

1. Je zde dlouhodobě návrh přejmenovat to prostranství u kostela na Náměstí Jana 
Tobiáše Beckera. Od toho se ale pak odvíjí č.p. 2 – bude mít jinou adresu. 
2. Revitalizovat bývalou konírnu – (už to nemá střechu a je to majetek církve), ale udělat 
tam sezení a vyhlídku. Původní tajemník Ing. Toman tam chtěl vybudovat lapidárium pro 
torza soch umístěných v depozitářích města (hala tech.služeb), část soch se za mne dala 
do zahrady kláštera. 
3. Revitalizovat prostor pod kostelem – bývalý hlavní vstup – lavičky, park. 
4. Revitalizovat prostor pod kostelem – severní strana, objevit vchod do podzemního 
krytu/továrny vybudovaného 2. světové války. 

V prostranství  umístit dva hodně velké monolity, které by charakterizovaly Králicko.  
1) Amfibiolitový- lom na Hedeči  
2) Mramorový - lom na Dolní Moravě  
(Monolity , podle tvarů by mohly i plnit funkci k "dětským hrám"). K posezení využít 
přírodní materiály, malé monolity, poloviny kmenů, ... Prostranství osázet vhodnými 
dřevinami a keři. Zavést vodní prvek-jezírko, fontána... Neumisťovat žádné tabulky, 
koše... Vše zpracovat tak, aby údržba byla minimální a prostranství bylo místem oddychu 
a relaxace hned za rohem rušného náměstí. Oprava zdi a zpevnění zábradlí je 
samozřejmá. 

 
 
     


