
  

Vyhodnocení tabule s dotazy veřejnosti  

doprovodné akce výstavy Má vlast cestami proměn v Červeném Kostelci 

V prostoru mezi autobusovým nádražím a ul. 5. května probíhala na přelomu června a července 2017 

putovní výstava Má vlast cestami proměn – kolekce proměn zanedbaných míst v krajích 

Královehradeckém, Pardubickém, Středočeském a Vysočině. Výstava byla zahájena ve čtvrtek 22. 6. 

přednáškou krajinářské architektky Ing. Radmily Fingerové o možnostech jednoduchých úprav 

zanedbaných míst. Výstava zahájila osvětový cyklus Proměny ČK, který v průběhu roku představí 

zajímavé přednášky z oboru architektury a rozvoje měst. Samotné umístění výstavy upozornilo na 

dosud přehlížený významný prostor uprostřed města, který má možnost zastat některé funkce, které 

nemůže náměstí v současných podmínkách nabídnout.  

Událost byla doplněna provedením jednoduchých participačních 

postupů. Veřejnosti byly předloženy otázky k zamyšlení nad 

drobnými úpravami místa prostřednictvím cedulí umístěných 

v prostoru (NEBYL BY TADY LEPŠÍ STROM?; NEDALO BY SE SEDNOUT 

I JINDE?; NEDALO BY SE TU RELAXOVAT?; NEMĚL BY TU BÝT STOJAN 

NA KOLA?; NEMĚLO BY TO TADY BÝT REPREZENTATIVNĚJŠÍ?; 

NEMĚLO BY TO TADY VÍC ŽÍT?; NEMOHL BY TADY BÝT SAD?; 

NEMOHLA BY TU BÝT NĚKDE VODA?; NEMOHLO BY TU BÝT PÍTKO?; 

NEŠLO BY TO LÉPE?).  

Návštěvníci měli možnost se následně podělit o své názory 

prostřednictvím zápisu fixem na tabuli, která byla uvozena dvěma 

otázkami: „Co byste tady rádi dělali?“ a „Které místo v ČK byste chtěli 

proměnit?“. Tabule se rychle plnila a bylo ji třeba opakovaně čistit, 

aby byl zajištěn prostor pro další myšlenky. Všechny podněty byly 

zaznamenány k vyhodnocení.  

Při vyhodnocení byl zápis z tabule 

nejprve doslovně přepsán, barevně označen dle času sběru \a 

seskupen podle tématu. Vzhledem k veřejnému umístění bylo 

očekávatelné, že se na tabuli objeví i různá vulgární vyjádření. Tato 

sdělení byla při hodnocení filtrována, avšak zůstala archivována spolu 

s fotografiemi tabule. Pisatelé mezi oběma otázkami příliš 

nerozlišovali, a odpovědi na obě otázky se tak do značné míry 

překrývají. 

V průběhu výstavy byl prostor hojně využíván návštěvníky, kteří se 

nebáli a získali odvahu vykročit z cestiček do trávníku. Na základě 

komunikace s návštěvníky byla kladně hodnocena možnost vyjádření 

se k dění i to, že se někdo ptá. Oceňováno bylo zpestření dění v ulicích. 

Otázky rozmístěné v prostoru byly ovšem také označeny za návodné, 

směřující ke skutečnosti, že by v místě měla být zachovaná plocha 

zeleně, a opomíjející možnost výraznější přeměny prostoru. Občané 

hojně diskutovali také o dalších otázkách rozvoje města. Tímto akce 

splnila jeden ze svých cílů, tj. podpořit diskuzi a zájem obyvatel o své 

město.  

 



  

Odpovědi na otázky:  

= doslovný přepis odpovědí, vyřazení spojení vulgárních, nevypovídajících apod. 

= barevné odlišení dle data čištění tabule (25. 6. 2017, 28. 6. 2017, 12. 7. 2017) 

  

CO BYSTE TADY RÁDI DĚLALI?  

• odpočívali, relaxovali malovali, četli  
• lepší park  
• kreativní vytváření v pohodlí  
• povídali si  

• měli koupaliště ♥  
• plavali  
• relaxovali  
• Hráli si na dětském hřišti  
• Hráli si =)  
• Kouřili 
• hulili trávu! 
• odpočinek ve stínu na lavičce 
• pítko, rozprašovač vody 
• sportoviště pro seniory  
• odpočívali, malovali, četli…  
• Textonka chátrá. Věnujte prostory mladým umělcům aspoň na jeden týden v roce! 

TEXTONKA ART ČK  
• my chceme bazén  
• já chci koupaliště  
• chci tu mít přírodu, relax  
•  „Chci tvořit divy, přát si neznamená nic“  

• Lepší hřiště! ♥ :)  
• pytle na h*vn* pro psy  
• lezecká stěna!!!  
• moc bych si přála, jako pejskař, 2x více popelnic na extrementy… celkem tragedie tady v Č. K.  
• Kostelec se suchej 
• upravit Bendu !!! hrůza !!! chodník  
• nakupovali v LIDLU – zrušte PENNY !  
• váleli se v trávě s kávou  

váleli se v trávě s kávou – a hulili trávu! 
• nové dětské hřiště!  
• Chtěli bychom plavat!  
• kava[pi]  
• kašnu  
• koupaliště  
• lavičky se stolkem – alespoň 1x pro stolní hry nebo svačinu  
• dopravní hřiště!  
• Jít si sednout do parku  
• lezecká stěna  
• vodní park!!! =)  

 



  

KTERÉ MÍSTO V ČK BYSTE CHTĚLI PROMĚNIT?  

• akvapark  
• dát jsem pítko…  
• náměstí  
• Penny!  

• náměstí 2 
• více laviček  
• Do parku za bus. nádražím dali víc listnatých stromů a přidat víc košů na třídění odpadu. =) A 

zeď kde by se dalo volně sprejovat a kreslit aby se nesprejovalo na domy.  
• sfinga  
• park  
• opravit ♥ lvy!!  
• vyměnit lavičky za hezčí a přidat I. a dát sem kašnu Verča a Elča =)  
• oddělit plotem od silnice  
• mini aquapark Terka  
• 4x kavárna ve městě ♥ ♥  
• Broďák je špinavej  

Broďák je špinavej!!  postavit malé koupálko  
• zdi na graffity =)  
• kavárna s velkou zahrádkou  
•  „textonku“  
• renovace chodníků  
• akvapark!  

•  cyklostezka občina = asfalt 

 cyklostezka občina = asfalt NE! – štěrk 
• kavárnu palác! !!!!  
• Víc laviček Mája a Vojta =)  
• všude stejné chodníky  
• les  
• akvapark!!  
• relax!  
• Pazderna = lepší lavičky  

                 = koše  
• pítko!  
• Zorganizujme společně festival mladého umění v textonce! Výstavy, koncerty, atd…  
• místo kde by se dal pustit pes – s překážkami na agility  
• zlepšit park  
• postele na relax a zlepšit silnice = kamiony X  
• kostel =)  
• wifinu!  
• Atletický stadion, bazén, nebo koupaliště, zimní stadion  
• chalupy  
• cirkus  
• místo křižovatky kruháč  
• renovace chodníků  
• přechod pro chodce k Penny! 

přechod pro chodce k Penny!  ano!  

 

 



  

Vyhodnocení:  

= sloučení odpovědí na obě otázky (odpovědi se neliší tematicky ani formálně) 

= odpovědi byly propojeny do skupin podle témat 

= spojení, která spadají do více témat přiřazena ke všem dotčeným tematickým skupinám  

 

ŘEŠENÝ PROSTOR    

 funkce  

• odpočinek ve stínu na lavičce  
• relaxovali  
• odpočívali, relaxovali malovali, četli  
• kreativní vytváření v pohodlí  
• povídali si  

• měli koupaliště ♥  
• Plavali  
• Hráli si na dětském hřišti  
• Hráli si =)  
• my chceme bazén  
• já chci koupaliště  
• chci tu mít přírodu, relax  
• Jít si sednout do parku  
• Chtěli bychom plavat!  
• váleli se v trávě s kávou  

 úpravy  

• oddělit plotem od silnice  
• Do parku za bus. nádražím dali víc listnatých stromů a přidat víc košů na třídění odpadu. =) A 

zeď kde by se dalo volně sprejovat a kreslit aby se nesprejovalo na domy.  
• lepší park  
• pítko, rozprašovač vody  
• pytle na h*vn* pro psy  
• moc bych si přála, jako pejskař, 2x více popelnic na extrementy… celkem tragedie tady v Č. K.  
• kašnu  
• lavičky se stolkem – alespoň 1x pro stolní hry nebo svačinu  

 nové využití    

• sportoviště pro seniory  

• Lepší hřiště! ♥ :)  
• lezecká stěna!!!  
• koupaliště  
• vodní park!!! =)  
• nové dětské hřiště!  
• dopravní hřiště! 



  

• lezecká stěna  

 

CÍLOVÉ AKTIVITY V ŘEŠENÉM PROSTORU I JINÝCH PROSTORECH  

• Relaxovali  
• odpočívali, relaxovali malovali, četli  
• kreativní vytváření v pohodlí  
• povídali si 
• Plavali  
• kouřili  
• hulili trávu!  
• chci tu mít přírodu, relax  
• relax!  
• postele na relax 
• váleli se v trávě s kávou  
• wifinu! 

PARKOVÉ ÚPRAVY OBECNĚ 

• park   
• Do parku za bus. nádražím dali víc listnatých stromů a přidat víc košů na třídění odpadu. =) A 

zeď kde by se dalo volně sprejovat a kreslit aby se nesprejovalo na domy.  
• lepší park  
• les  
• zlepšit park  
• Jít si sednout do parku  

KOUPALIŠTĚ, AQUAPARK  

• měli koupaliště ♥  
• Plavali  
• akvapark  
• mini aquapark Terka 
• Broďák je špinavej 

• Broďák je špinavej!!  postavit malé koupálko 
• my chceme bazén  
• já chci koupaliště  
• akvapark!  
• akvapark!!  
• Chtěli bychom plavat!  
• koupaliště  
• vodní park!!! =)  

HŘIŠTĚ DĚTSKÉ   

• Hráli si na dětském hřišti  
• Hráli si =)  

• Lepší hřiště! ♥ :)  
• nové dětské hřiště!  



  

DALŠÍ SPORTOVIŠTĚ  

• sportoviště pro seniory  
• lezecká stěna!!!  
• lezecká stěna  
• Atletický stadion, bazén, nebo koupaliště, zimní stadion  
• dopravní hřiště!  

  VODNÍ PRVKY  

• pítko, rozprašovač vody  
• dát jsem pítko…  
• vyměnit lavičky za hezčí a přidat I. a dát sem kašnu Verča a Elča =)  
• pítko!  
• Kašnu 

 MOBILIÁŘ  

• odpočinek ve stínu na lavičce   
• více laviček  
• vyměnit lavičky za hezčí a přidat I. a dát sem kašnu Verča a Elča =)  
• Víc laviček Mája a Vojta =)  
• lavičky se stolkem – alespoň 1x pro stolní hry nebo svačinu  

VYBAVENÍ PRO PEJSKAŘE  

• pytle na h*vn*pro psy  
• moc bych si přála, jako pejskař, 2x více popelnic na extrementy… celkem tragedie tady v Č. K.  
• místo kde by se dal pustit pes – s překážkami na agility  

GRAFFITI  

• Do parku za bus. nádražím dali víc listnatých stromů a přidat víc košů na třídění odpadu. =) A 
zeď kde by se dalo volně sprejovat a kreslit aby se nesprejovalo na domy.  

• zdi na graffity =)  

KAVÁRNA  

• 4x kavárna ve městě ♥ ♥  
• kavárna s velkou zahrádkou  
• kavárnu palác! !!!!  
• váleli se v trávě s kávou  

ÚPRAVA KOMUNIKACÍ  

• renovace chodníků  
• všude stejné chodníky  
• zlepšit silnice = kamiony X  

•  cyklostezka občina = asfalt 

•  cyklostezka občina = asfalt NE! – štěrk  
• upravit Bendu !!! hrůza !!! chodník  
• místo křižovatky kruháč 



  

• renovace chodníků  
• přechod pro chodce k Penny!  

• přechod pro chodce k Penny!  ano!  

  ÚPRAVA A VYUŽITÍ BUDOVY TEXTONIE  

• Textonka chátrá. Věnujte prostory mladým umělcům aspoň na jeden týden v roce! 
TEXTONKA ART ČK  

•  „textonku“  
• Zorganizujme společně festival mladého umění v textonce! Výstavy, koncerty, atd…  

ÚPRAVA NÁMĚSTÍ  

• náměstí  

• náměstí 2 
• místo křižovatky kruháč  

 ÚPRAVA DALŠÍCH KONKRÉTNÍCH MÍST  

• Do parku za bus. nádražím dali víc listnatých stromů a přidat víc košů na třídění odpadu. =) A 
zeď kde by se dalo volně sprejovat a kreslit aby se nesprejovalo na domy.  

• sfinga  
• opravit ♥ lvy!!  
• Penny!  
• Pazderna = lepší lavičky  

                 = koše  

•  cyklostezka občina = asfalt  

 cyklostezka občina = asfalt NE! – štěrk   
• nakupovali v LIDLU – zrušte PENNY !  
• přechod pro chodce k Penny! 

přechod pro chodce k Penny!  ano!  
• upravit Bednu !!! hrůza !!! chodník  
• kostel =) 
• chalupy 


