
Výstupy z ankety Pocitová mapa města Klatovy 

Od 1. července do 15. srpna 2021 v rámci projektu Zdravé město probíhala elektronicky tvorba 
Pocitové mapy v Klatovech. 
Obyvatelé a návštěvníci Klatov měli možnost vyjádřit 
se pomocí on-line dotazníku na webových stránkách 
města Klatov, jaké místo se jim v Klatovech líbí             
či nelíbí, kde se necítí bezpečně či kde je špatná 
dopravní situace. Občané se tak stali součástí 
plánovacího procesu o rozvoji a budoucnosti města. 
Tyto výsledky jsou pro vedení města a zastupitele 
důležitým pilířem, na základě kterého budou schopni 
přizpůsobit plánování investičních akcí ve prospěch 
kvality života občanů Klatov.  
 

Respondenti zaznačili celkem 1025 bodů a přidali 149 komentářů u 6 otázek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketní otázky 
Počet 

označených 
bodů 

Respondenti, kteří 
označili "vítěznou" 

lokalitu Lokalita s nejvíce označenými body 

počet % 

Kde trávíte volný čas?                   193 50 25,9 Mercandinovy sady 
Kde je zanedbané prostředí?   145 11 7,6 objekt a průchod bývalé sodovkárny 
Kde se cítíte příjemně?   202 59 29,2 Mercandinovy sady 
Kde jste na město hrdý/hrdá?   155 35 22,6 náměstí Míru (zejména památky) 
Kde se necítíte bezpečně?   141 23 16,3 Tylovo nábřeží a Kollárova ulice 

Kde je špatná dopravní situace?   189 62 32,8 Domažlická ul. (zejména křižovatky) 

Celkem 1025    



K otázce č. 1 – Kde trávíte volný čas?  

Bylo zde zaznačeno celkem 193 bodů. Nejvíce respondentů označilo jako místo, kde tráví volný čas - 
park Mercandinovy sady (25,9 % označených bodů z celkového počtu), o něco méně respondentů 
označilo lesopark Hůrka (14 %) a Sady Mistra Jana Husa (u vodojemu – 7,3 %).  

 

*Pozitivní komentáře se objevily u oblíbených míst, jako jsou lesopark Hůrka a Mercandinovy sady, 
současně se objevily i komentáře, že příjemný dojem z trávení volného času v parcích Klatov kazí 
přítomnost problémových lidí a nepořádek, který po sobě zanechávají. 

Příklad komentářů: „Cyklostezka“, „Hůrka“, „Mercandinovy sady“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



K otázce č. 2 - Kde je zanedbané prostředí? 

U této otázky označili respondenti celkem 145 bodů, nejvíce respondentů označilo shodně průchod   
u Balbínovy ulice + objekt bývalé sodovkárny (7,6 % z celkového počtu bodů). Dalším hojně 
označeným místem byla lokalita u Křesťanského vrchu s křížovou cestou (6,9 %), podchod               
pod Plzeňskou ulicí (5 %) a Nádražní ulice v místě autobusového a vlakového nádraží.  

 

*K této otázce bylo uvedeno nejvíc negativních komentářů shodně upozorňující na nepořádek, 
neudržovanou zeleň (křížová cesta a Křesťanský vrch) a zanedbanost objektů některých staveb 
(bývalá sodovkárna s průchodem a podchod pod Plzeňskou ulicí). 

Komentáře například: „břehy Úhlavy a u jezu“, „budova bývalé sodovkárny a předtím pivovaru“ 
„oblast kolem bývalé hygienické stanice“  

 

 

 

 

 

 

 



K otázce č. 3 – Kde se cítíte příjemně? 

Z celkového množství 202 bodů, kterými respondenti označili všechna oblíbená místa, se cítí nejvíc 
příjemně v parcích Klatov, zejména v Mercandinových sadech, které získaly 29,2 % bodů z celkového 
množství.  Zmíněné zde bylo i náměstí Míru (6,5 %).  

 

*Kolonáda a Mercandinovy sady jsou pro mnohé místní občany místem odpočinku i zábavy. 
Z vybraných komentářů znějí slova chvály na tato místa ať už v rámci udržované zeleně a čistoty,      
tak i ve smyslu příjemného vyžití pro rodiny s dětmi.  

Komentáře například: „Cukrárna u Parku, velice příjemné posezení, milí majitelé, výborné dortíky“, 
„cyklostezka z parku do Běšin, ideální pro cyklistiku a in-line bruslení“, „lesní areál kolem nemocnice, 
parčík kolem studánky“ 

 

 

 

 

 

 

 



K otázce č. 4 – Kde jste na město hrdý/hrdá? 

Zde bylo jednoznačně nejvíc označeno náměstí Míru (22,6 % z celkového počtu 155 označených 
bodů) – vyzdviženy byly především historické památky – barokní lékárna, jezuitský kostel 
Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce, katakomby a Černá věž.  

 

*Hrdí jsou občané Klatov zejména na památky v centru města kolem náměstí, velmi oceňují 
provedené opravy a rekonstrukce, které u památek přispěly k atraktivnosti. 

Komentáře například: „Barokní lékárna, jedinečná památka“, „centrum, např. oblast mezi náměstím  
a hradbami“, „Krásná květinová výzdoba v celém městě. Opravené a upravené parky (Hostašovy          
a Vrchlického sady, Pod Valy, Husovy sady, velký park…)“, „krásná kvetoucí plocha, kterých je stále 
málo“ 

 

 

 

 

 

 

 



K otázce č. 5 – Kde se necítíte bezpečně? 

Nejvíce respondentů se necítí bezpečně v lokalitě Tylovo nábřeží a Kollárova ulice (16,3 % bodů 
z celkových 141 označených bodů).  

 

*Z komentářů vyplývá, že lidé se na území Klatov necítí bezpečně v označených lokalitách proto, že 
některé jsou hojně navštěvovány narkomany, bezdomovci a dalšími problémovými lidmi. Mezi 
problémové lokality patří kromě uvedených (Tylovo nábřeží a Kollárova ulice) také ubytovna u 
stadionu, podchod pod Plzeňskou ulicí a bohužel i parky v blízkosti centra (Vrchlického sady,  
Hostašovy sady). 

 Komentáře například: „Podchod“, „Průchod u Balbínovy ulice a podchody u Plzeňské ulice a u Tesca“, 
„ubytovna“ 

 

 

 

 

 

 

 



K otázce č. 6 – Kde je špatná dopravní situace? 

Nejkritičtější dopravní situace byla shodně označena v Domažlické ulici (celkem 32,8 % případů 
označených bodů z celkových 189) – zejména křižovatka u Sokolovny, u Klatovského Dvora a kruhový 
objezd u prodejny Lidl.  

 

*Mimo kritické dopravní situace v určitých úsecích Domažlické ulice, je zde komentován i problém 
s cyklostezkami a jejich zakončením (Plzeňská ulice u nemocnice, ul. 5. května) nebo problém 
s bezpečnými přechody (Puškinova ulice u parku).  

Komentáře například: „Domažlická ulice a křižovatka u Kl. dvora“, „Křižovatka u okresu“, „Plzeňská-
Domažlická ulice“ 

 

 

 

                            


