Jak to vidí rodiny
s dětmi v Benešově?
Na co ve výstavbě, rozvoji a architektuře města zaměřit pozornost.

Základní informace o průzkumu a sběr dat
Průzkum realizovalo Mateřské centrum Hvězdička www.hvezdicka.info,
jako součást projektu Den architektury Benešov (DA BN 2017).
Sběr dat probíhal v období od 18. do 25. září 2017.

Pro sběr dat byla využita platforma Anketovnik.cz.
Na otázky průzkumu opovědělo 147 respondentů (primárně) z řad benešovských rodičů.
Pozn. Nemůžeme garantovat dodržení vyváženého poměru žen/mužů a věkových skupin respondentů. Tyto parametry nebyly při výzkumu sledovány. Ale vzhledem k
tomu, jaké kanály byly pro oslovení respondentů využity, dá se předpokládat, že většina z nich patří do cílové skupiny rodin s dětmi (malých i odrostlejších dětí).

Průzkum byl podporován na FB profilech MC Hvězdička, archibn a ve FB skupině Maminky z Benešova a okolí.
Podpořen byl též prostřednictvím direct mailu na příznivce MC Hvězdička.
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Kontakt pro další informace:
MC Hvězdička
Ing. Jana Čechová
Tel. 603 574 631
Email: jana.cechova@open-com.cz
.

Co vám v Benešově nejvíce chybí?
Co by měly být priority pro rozvoj města?
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Cyklostezky ve městě a jeho okolí

Větší dostupnost startovacího bydlení pro rodiny s dětmi
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Pozn. Každý respondent mohl vybrat až tři priority.

Chystá se renovace Masarykova náměstí. K jakému účelu by mělo
primárně sloužit? Na co by měl být kladen největší důraz?
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Klidová a relaxační zóna města s množstvím zeleně. Jen tak posedět a odpočinout si.
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Místo primárně určené pro nakupování, služby a úřady.
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Pozn. Každý respondent mohl vybrat až dvě priority.
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Dalším významným celkem, který by se měl řešit, jsou Táborská
kasárna. K jakému účelu by měl být primárně přebudován a určen?
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Kombinace více účelů, kde ani jeden není dominantní.

Obchody a nakupování
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Jak se vám osobně líbí Benešov z pohledu člověka, který zde
vychovává děti. Známkujte, jako ve škole.
V tabulce jsou průměrné dosažené známky.

0
Doprava ve městě z hlediska bezpečnosti
Průchodnost města – př. bezbariérovost, umístění přechodů, atp.
Veřejná prostranství, parky, náměstí (dostupnost, kvalita)
Baby friendly kavárny a restaurace (dostupnost, kvalita)
Zeleň ve městě (rozsah, kvalita)
Sportoviště pro děti (množství, dostupnost, kvalita)
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Základní závěry
• Lidé, kteří v Benešově vychovávají děti (jak malé tak i odrostlejší) nejvíce volají po dostupném, upraveném a
bezpečném městském parku. Na druhém místě jsou cyklostezky ve městě a okolí.
• Dalšími významnými tématy je zklidnění dopravy ve městě a zkvalitnění městské zeleně.
• S odstupem pak následuje, ale stále lze mluvit o důležitých věcech, potřeba kvalitního volnočasového vyžití
(zejména baby friendly kavárny, sportoviště, dětská hřiště).
• Nejméně postrádáme kapacitu škol a školek, bydlení a zlepšení bezbariérovosti.
• V souvislosti s renovací Masarykova náměstí lidé nejvíce podporují, aby tento prostor sloužil primárně, jako
klidová a relaxační zóna nebo, jako prostor pro více různých účelů (oddech, kultura, nakupování).

• Stejně o využití uvažují i v případě Táborských kasáren.
• Dle průzkumu se dá říci, že Benešáci mají ke svému městu kritické připomínky. O tom svědčí i to, že u všech
hodnocených témat (doprava, zeleň, bezbariérovost, volný čas) byla dosažena horší známka než 3 (dle školního
hodnocení). Nejhůře byla hodnocena kvalita a dostupnost veřejných prostranství, kde se blížíme ke známce 4.
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Další podněty respondentů
Vedle odpovědí na otázky, měli respondenti možnost vyjádřit své názory, podněty a doporučení
také slovně. Odpovědi níže jsou pouhým, nijak needitovaným, textovým přepisem. Berme je
především pro inspiraci. Nejsou nijak analyticky vyhodnocovány.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

kvalita silnic je mizerna, dostupnost parkovacich mist pred skolami a urady je mala a neodpovida poptavce. Mohla by se zlepsit dostupnost mhd (z meho pohledu mensi autobus, jehoz trasa by
obsahla cely Benesov, jezdit by mohl cely den)
Důležité je sjednocení, ne lepit město jako skládačku.
Strašná doprava, strašná bezpečnost na přechodech pro chodce, žádné podmínky pro sportování venku- cyklostezky, pěší zóny, ostudna necesta do Konopiste, zanedbane parky, ... Benesov
už není to městečko ideální pro rodiny s dětmi, ale jen jako silniční spojka na jih, na dálnici do Brna a Prahy, přestupní stanice pro narkomany, ... kouzlo městecka u Konopiste je pryč. Řeší se
hlouposti, nakupuji zbytečnosti,.. misto rozšiřování zelene se kácí a kupuji uměle květináče, které stejně nahradí beton, místo cyklostezky jezdí rádoby ekovlak, nepodporuji se zájmové
sdružení, ...... atd atd... Benesov se jen nakrucuje v reklamách a při stavbách prapodivnych objektu... ;-(
Chybi zde cyklosteska a restaurace/kavarny s destkym koutkem.
Samotnou me podnet zadny nenapada, ale Vase navrhy se mi zdaji skvele zkombinovane.
Parkuje se na zákazech, nikdo to neřeší. Samotné dítě bych nepustila ani na dětské hřiště.
Vrátit zpět staré parkovací hodiny.
Myslet na deti...upravit detska hriste..je to katastrofa. Vytvorit vyuzit pro mladez aby se neschazeli na parkovištích a delali tam z nudy hluk a neporadek. Parkovaci mista....Na Bezdekove si
člověk v urcitou hodinu ani nezaparkuje pobliz sveho bytu...pac si kazdy nechava auta v teto ulici a jde si vyrizovat veci.
Větší kontrola stávajících dětských hřišť , napr. Dětské hřiště na spirilove - katastrofa , Písek sileny a žádné herní prvky! A navíc bordel , všude vajgly a sklo- občas a kontrola městské policie by
nevadila...
Povolit stavební práce pouze na pracovní dny a v daném časovém rozmezí. Je jasné že ve městě není klid jako na venkově ale toto je moc. Obzvlášť když mají rodiny miminka, hluk z okolní
výstavby je neúnosný a nedovoluje vytvořit podmínky pro spaní (i přes zavřená okna).
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Zlepšení bezbariérovosti ne jen v centrum,ale i Spořilov, Červené vršky. V těchto lokalitách umístění přechodů pro chodce, není zde ani jeden. Zlepšení v oblasti sportovního vyžití. Rozšíření
zeleně. Zlepšení oprav a údržby chodníků. Více se zaměřit i na okrajové části Benešova. Zřídit kvalitní koupaliště Na Sladovce
Chtělo by to alespoň jedno male hřiště pro opravdu male deti,cca 1 rok,dále něco udělat se stale zanedbanou lokalitou sladovka
Táborské kasárny - místo pro úřad, dobrá přístupnost autem, vše by bylo na jednom místě, nemusí se zbytečně běhat po městě z budovy do budovy. Od toho by se pak mohla odvíjet další
výstavba. Místo bývalé zděné tržnice ve Vnoučkově ulici vybudovat malý park se zelení a posezením, plus nějaký vodní prvek. Rozšíření sportovišť u zimního stadionu - prostorné dopravní
hřiště, inline dráha, skateboard park.
Děkuji,že se staráte
Více pracovních příležitostí pro ridiny s dětmi(zkrácený úvazek atd).
Tolik diskutovaný a nevyřešený bezpečný přechod do Konopiště.
nic mě nenapada - jen ta zeleň to je katastrofa - ještě že tady máme konopiště - jinak fakt hruza ve meste - meli by se na to zamerit ...
Lepší údržba stávajících dětských hřišť.
V letních měsících bych uvítala více možností ke koupání, tedy hlavně kvalitní a moderní úměrné době.
Chybi predevsim misto na koleckove brusle, stojany na kola, stezky pro cyklisty, myslim ze by se mela vice podporovar chuze, popr. jizda po centru ne same auto a parkoviste, to ve velkem do
samotneho centra nepatri
Chybí zde slusne venkovní koupaliste stezky in line stezky pro cyklisty.Byty by měly být rozdělovány poctivě a opravdu potřebným.Proč má mamina s 1 dítětem 3+1 a 4 členná rodina se mačka
v garsonce.radni by měli dělat více pro lidi a ne pro své peněženky.
Vice detskych heren a hrist,ktere jsou otevrene i o prazdninach.
Osobně si myslím, že by měly být vykáceny keře v Židovského hřbitova v ul. Nová Pražská . Keře působí velmi nevzhledně, nemluvě o poházených odpadcích a fekáliích v nich a okolo. Z keřů
se line velmi často zápach, protože si místní ,,občané" posedávající na nedalekých lavičkách pletou toto místo s toaletami . Tímto místem procházím denně a musím říci, že za tmy je tudy velmi
nepříjemné chodit a volím raději cestu protější ulicí. Schází se zde nepřizpůsobivý občané, běžně v podnapilém stavu.
Příliš časté uzavírky silnic.
Méně kanceláři, záchytné parkoviště na kraji Benešova, dokončení slibovaných projektu a v neposlední řadě lepší údržba zubozenych a zanedbanych dětských hřišť...
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Wifi- možnost připojit se venku... Větší množství hlídek Tabule pro informace- co se kdy a kde děje.. Hodiny i jinde, než na náměstí.. (Billa, pošta, zimní stadion, fotbalový stadion)
Oprava chodníků a silnic (zcela nový pokryv, ne jen oprava výmolů - ty jsou již všude), jejich rozšíření a zpřehlednění. "Kruhový objezd" u "Mlékárny"je směšné vůbec takto nazývat, je
nebezpečný a nepřehledný, chybí validní přechod. Přechody a přejezdy přes železnici naprosto nedostačují stávající dopravě. Dětská hřiště téměř neexistují. Pro rodinu tu není dobrý život,
naštěstí jsou i jiné možnosti....
Chybí klidova zóna na procházku s kočárkem.
Označit pořádně přechody pro chodce, na silnici E55 na cestě do Konopiště ( park ) zlepšit přechod a bezpečnost pro chodce, více cyklostezek, kde by bylo možno jezdit bezpečně s dětmi
Další námět bych měla: řešení dopravní situace u MŠ Karlov
Prosim o zachovani puvodni architektury.Tyrsova ulice se stava pouze ubytovnou a siti vetnamskych prodejen a ne reprezentativni ulici mesta.
Dog-friendly místa, přechod přes přeložku do Konopiště, slabá kvalita dětských městských hřišť - výjimka hřiště v Konopišti.
"Zmodernizovať", přizpůsobit parkovou a kvetinovou výzdobu města době
Nejsem spokojena se vzhledem nově stavěných domů - např. v Tyršově ulici, u Hvězdy atd. Nové domy nejsou zajímavé ani hezké a nezapadají vůbec do stávající zástavby. Není zde vidět
žádný koncept zástavby. Centrum města by mělo být pěkné, příjemné, líbivé a zároveň funkční. Obchodních ploch a sportovišť je zde dostatek, jen prosím žádný zábavní park!!!! Zelený
městský park je to, co Benešovu chybí.
Ráda bych zachovala Benešov, Benešovem a nestavěla z něj jiné město!
Rozhodně zde chybí cyklostezky a kvalitní sportovní zázemí pro větší děti.
Nevyrovnané, mnoha panelových domů, nezajímavé
Rozhodně mi přijde zbytečná výstavba nových obchodů, když je spousta volných prostorů - Tyršova ulice, OD Hvězda (ten vypadá opravdu opuštěně) a jiné.
za jednu z nejduležitejších věcí ovazuji zpřístupnit konopiště ...
Nedostačující kapacita parkovacích míst
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Pokud je na náměstí nějaká tématická akce, např. vánoční trhy a pod., uvítala bych kdyby tam byly jen prodejci, jejichž zboží na návaznost na dané téma, např. né kolotoč pro děti s ruskými
nápisy.
Vice zabavy pro deti at uz venkovni vyziti ci vnitrni....
chybí velké čisté koupaliště
Přechod do parku Konopiště katastrofa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chybí cenově dostupné (!!!) bydlení. Např. Marianovice nejsou ani cenově dostupné ani blízko pro děti do školy.
Moc bych uvítala: 1. více zeleně 2. více laviček po celém městě, po cestě do Konopiště a v Konopišti, včetně dostatku stínu 3. dětské hřiště se zázemím (WC, občerstvení) a s dostatkem
travnaté plochy a stromů 4. restauraci/kavárnu s dostatečně velkým dětským koutkem 5. centrum/herna/vnitřní hřiště pro děti s celodenní otevírací dobou pro různé věkové kategorie (bez
nutnosti rezervace či závazku na celé pololetí) - prostě místo, kam by se dalo s dětmi jít pohrát si v případě nepříznivého počasí
omezena šance na parkovani,omezena dostupnost do parku( Konopiště )mimo sezonu, akci a mist pro matky s dětmi a chybí i místa,kde by mohli studenti SŠ a ucilist trávit volny
čas.Architekrura města,všude vše a zároveň nikde zjednodušeně řečeno.
Město Benešov, ztratilo své kouzlo již před lety...Neustále se zahušťuje do vnitra města.Architektura a infrastruktura je tragická. Jde jen a vždycky šlo o zájem místních podnikatelů a ne o zájem
veřejnosti!!!! Tyršova ulice je ostuda města, park za Komerční bankou nebo před gymnáziem je plný feťáků, ukrajinců a bezdomovců. Denně tam projde spousta dětí (chodím tam několikrát
týdně)- nikdy jsem tam neviděla žádného strážníka.Nesmyslná změna parkovacích automatů v centru města-slyším samé negativní ohlasy na tuto změnu.Tragická dopravní situace u škol(dojíždějící rodiče nemají, kde zaparkovat, takže děti vystupují skoro za jízdy do silnice).Nechápu,jak jste mohly jeden z hlavních tahů v centru města vést před základní školu Dukla. U školy
Jiráskova už vůbec není, kde stát- rodiče nemají kde parkovat, takže zajíždějí až před školu, kde se pak nebezpečně otáčejí a je jen otázkou času, až se něco přihodí. Stále se staví nové
obchodní a komerční domy v centru, ale ty jsou zcela prázdné- př. Sládkův dům v Tyršově ulici, OD Hvězda-lidé si stejně raději na nákupy zajedou do Prahy nebo nakoupí přes internet-taková
je doba a nikdo to nezmění.Když projedete hlavním tahem z Tyršovy ulice přes náměstí kolem Bily-nachází se zde spousty heren a barů- jedním slovem OSTUDA......Jsme z vesnice a jednu
dobu jsme uvažovaly se přestěhovat do Benešova. Nakonec jsme usoudily,že raději budeme denně dojíždět. Nemáme vlastně důvod se stěhovat- město nezkvétá, necítíme se tam bezpečně a
hlavně se nám už nelíbí.
Osobně mi chybí větší prostor k relaxaci či klidnější zónu v centru města. Bohužel zde doplácíme na výstavbu panelových sídlišť v 60. a 70. letech přímo v okolí náměstí. O to více bychom se
měli snažit účelně využívat zeleň a volná prostranství, která nám v centru města zbyla.
Architektonicka podoba mesta je tristni diky asanaci z dob minulych a nulove jednotne koncepce soucasnych stridajicich se vedeni mesta, jsem Patriot, ale obcas se stydim.
Chtelo by to bice hrist a obnoveni stavajicich. Nektere jsou v katastrofálním stavu.
v Benešově chybí velké dětské a dopravní hřiště (například jaké mají ve Zruči nad/Sázavou).
Udelat mesto moderni, kde budou mit dostatek prostoru deti...male, velke..In line drahu na brusle, skateboard....
Málo prostor pro volnočasové aktivity s dětmi, chybí cyklostezky, in-line trasy, dětská hřiště bída. Travnaté plochy plné psích výkalů namísto hrajících si dětí!
K rozvoji celého města je potřeba přistupovat komplexně, připravit základní koncepci a podle té následně postupovat. Rozvoji města určitě nepomohou výkřiky typu uděláme zábavní park v
táborských kasárnách, zbouráme budovu v kasárnách bez jakékoli koncepce.
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Dělat něco pro obyčejné lidi a ne aby z toho měl prospěch jen jeden člověk
Bezpečná a nově vybudovaná cesta na Konopiště.
Zvýšení kontroly a opravy dětských hřišť. Rozšíření míst k drobnému odpočinku ( lavičky i do okrajových částí města).
Velmi tu chybi park,kde by byla odpocinkova zona,detske hriste,voda proste kde by rodiny mohli travit casinspirovat se muzeme napr., Chebu kde je velmi krasna Tzv.Krajinka.
Nelíbí se mi snaha o budování dalších obchoďáků a snaha zastavět Kavčák. V Benešově si každý hrabe na svém písečku, ale neexistuje zde, kromě Hvězdičky, komunita, která by lidi spojovala.
Chybí zapojení občanů do veřejného života. Z města se po bezpečné cyklostezce, vedené mimo silnici, prakticky nedá nikam dostat.
Více citu a rozumu :(
Chybí funkční cyklostezka a víceúčelový park pro rodiny s dětmi.
Baby friendly kavárny a restaurace (dostupnost, kvalita) tuto nemohu posoudit i když mám malé děti, o tuhle problematiku se nezajímám a není pro mě v mém městě důležitá.
Dekuji, ze se timto dulezitym tematem zabyvate. Benesov to opravdu potrebuje.
Benešov potřebuje především pěkný park s klidovou zónou a s hřištěm. Také se každá plocha v centru zastavuje novými domy místo laviček a stromů, které vyloženě chybí. Už nevíme, kam jít na
procházku s kočárkem nebo s většími dětmi, abychom nemuseli použít auto. Také pokud prší, není možnost ani žádného dětského koutku.
V Benešově zejména chybí městský park a proto je velmi důležité konečně dořešit BEZPEČNÉ zpřístupnění konopišťského parku jakožto náhradu za městský park. Konečně I pro turisty mimo
Benešov je velmi obtížné dostat se do parku Konopiště.
Chybí tzv. zázemí pro pripad skaredeho počasí. Místo pro hraní, potkavaní se s jinými detmi a rodiči bez vyhraněného programu.
Především vyřešit přechod/podchod do Konopistskeho parku!
Dětská hřiště - především ta statší - nejsou v dobrém stavu. V parcích chybí více laviček. Také je problém s bezbariérovostí pro vozíčkáře, jak co se chodníků týče, tak toalet a restaurací...
Je třeba konečně bezpečně / pro pěší a cyklisty)propojit město s konopišťským parkem.
zlepšení koupání (zvelebit Sladovku, doplnit bazén tobogánem a skluzavkami-lze vézt i venkem), zcela chybí univerzální sportoviště pro atletiku a dráhu pro inlinebruslení,parkur apod., přitáhnout
více návštěvníky Konopiště do města, zlepšit uklid, zlepšit posezení ve městě, petangové hřiště, vyhladit asfalt v konopišti na inline bruslení, vylepšit hřiště pro děti, vybudovat cyklostezky v okolí
Benešova....atd. JE HODNĚ CO VYLEPŠOVAT!!!!!!!!!
více zeleně a míst pro odpočinek
za mě osobně - současná přenosná "květinová" úprava v centru námestí + kovové sezení = estetická katastrofa ;-) Na dětská hřiště (zejména u zimního stadionu) by se hodilo více zeleně k
vytvoření stínu, takto je hřiště v letních horkých měsících prakticky nenavštěvovatelné..

Další podněty respondentů
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•
•
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•
•
•
•
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•

více zeleně ve městě,popřípadě nějaký park
Nelíbí se mi barevné fasády domů v centru, zeleň o kterou se nikdo nestará a nepořádek v ulicích okolo náměstí.
Město podle mě se moc nezaměřuje na rodiny s dětmi a mělo by se na tuto oblast více zaměřit.
Hlavně už žádná další parkoviště v centru města, rozhodně více zeleně, uvítala bych i detske hriste i v okrajovych částech města.
Méně obchodů a pokud nové, pak otevřené do pozdních hodin (alespoň do 20:00)
Zdůraznil bych potřebu více město propojit s přírodou v okolí. Stezky pro cyklisty a procházky pro aktivní odpočinek. To jsou věci, které se obtížně budují z pozice nějakého sdružení nebo
jednotlivce.
Benešov je hezké město, jsem ráda že zde žiji, chybí zde dětská herna,při špatném počasí,letecká stěna,pro "pubertaky", skejt park, U rampa,na malé děti se myslí více, škoda zrušeného hřiště z
školy Dukelska,
Inspirovat se dobrými nápady ze zahraničí. (Rakousko, Švýcarsko)
Řešit parkování.
Benešovu moc chybí kvalitní park a kvalitní letní koupaliště a další prostory pro různé druhy sportu.
každý rodič mého názoru by uvítal ve městě víc prostor pro děti všech věkových kategorií a fajn by bylo mít možnost s dětmi zajít do cukrárny,kavárny a restaurace kde by si mohli děti
pohrát(děstký koutek)
Jedním slovem "tragédie".

