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Páté největší náměstí v České 
republice čeká náročná rekon-
strukce.

 Antonín Zvěřina

Úpravu centrálního náměstí, podle 
posledních zpráv pátého největšího 
v republice, připravuje město Třebíč. 
V rámci této rozsáhlé akce připravilo 
nejen pro obyvatele Třebíče rozsáh-
lou anketu, kde se mohli vyjádřit, co 
jim na náměstí chybí či co by zacho-
vali.

Průzkumu se zúčastnilo 1.180 
respondentů, z toho 959 elektronic-
ky a 221 v papírové formě. To příliš 
nepotěšilo starosta Pavla Janatu, kte-
rý předpokládal větší zájem a účast 
obyvatel města a návštěvníků.

„Očekával jsem, že se zapojí pře-
ce jenom více občanů. Názory všech 
zúčastněných bereme velmi vážně a 
jenom z toho, že více než dvě třetiny 
respondentů navštěvují náměstí něko-
likrát týdně je zřejmé, že pro většinu 
Třebíčanů je Karlovo náměstí důleži-
tou součástí jejich života. I proto mu 
radnice věnuje takovou pozornost,“ 
reagoval na výsledky ankety starosta 
Pavel Janata.

Častěji ženy
Radní Marii Černou naopak potě-

šil zájem lidí mladšího věku. Pouká-
zala, že anketa více zaujala ženy, než 
muže. Jako nejčastější účel návštěvy 
Karlova náměstí uváděli responden-
ti z 30 procent obchody a služby, ze 
17 procent účast na společenských 
a kulturních akcích a z 16 procent 
návštěvu úřadu. 

„Lidé také oceňují kulturní akce, kte-
ré se na náměstí dějí. Často využíva-
jí náměstí jako přestupnou stanici při 
cestě hromadnou autobusovou dopra-
vou,“ poznamenala Černá. Téměř 
70 procent respondentů uvedlo, že 
náměstí navštěvuje několikrát týdně. 

„Z toho usuzujeme, že náměstí zají-
má spoustu lidí. S oblibou říkám, že 
je to obývák města,“ naznačila radní 
Černá. Lidem, kteří se ankety zúčast-
nili, se nejvíce líbí historická atmo-
sféra prostoru, soustředěná nabídka 
obchodů a služeb, ale také možnost 
setkávání se s lidmi, kulturní akce, 
zastávky autobusové dopravy a mož-
nost parkování. 

Co na náměstí nesmí chybět - na 
tuto anketní otázku odpovědě-
lo téměř 19 procent responden-
tů. Uvedli, že nesmí chybět místo 
pro posezení a odpočinek. Patnác-
ti procentům Třebíčanům by nejví-
ce chyběly letní zahrádky kaváren a 
restaurací a 14,5 procentům tržiště 
s ovocem a zeleninou. 

Chtějí vodu
Sestupně v žebříčku následně 

lidem nejvíce chybí vodní prvky, 
zastávky městské autobusové dopra-
vy, místo pro parkování, zóna se 
sníženou rychlostí a kvalitní mobi-
liář. Téměř všichni chtějí na náměstí 
kašny a více zeleně. 

Pouze čtrnáct procent responden-

tů nechce na náměstí vodní prvky. 
Naproti tomu 86 procent odpoví-
dajících je chce na náměstí vrátit, 
z toho 41 procent si přeje jednu kaš-
nu v moderním a druhou v historic-
kém stylu. 

Ve srovnání s navrženou studií si 
62 procent respondentů přeje více 
zeleně a 34 procent lidí souhla-
sí s množstvím zeleně, navrženým 
ve studii. „To bylo i naší snahou, ale 
památkáři se postavili proti. Určitě 
to ještě zkusíme prosadit,“ netajila 
Černá. 

Více než polovina lidí chce na 
náměstí stejný nebo vyšší počet par-
kovacích stání. Pro tyto dvě mož-
nosti se vyslovilo 53 procent respon-
dentů, naproti tomu 27 procent by 
chtělo parkovací místa omezit a 20 
procent tvrdí, že na náměstí by par-
kování nemělo být vůbec. 

Velmi vyrovnaná je otázka na roz-
sah individuální dopravy. Pro ome-
zení nebo úplné vymýcení se vyslovi-
lo 56 procent respondentů, zachovat 
současný rozsah nebo rozšířit dopra-
vu chce 44 procent z nich.

Doprava zůstane
Očividně jednoznačnější názor 

mají Třebíčané na městskou auto-
busovou     dopravu.   Pro zachování 
zastávek     na   Karlově   náměstí je 
85 procent respondentů, pro vymís-
tění pouhých patnáct procent.

Naproti tomu s rozsahem ploch 
pro pěší a pro pořádání kulturních 
a společenských akcí jsou účastní-
ci ankety  spokojeni. Pro zachování 
velikosti ploch hlasovalo 61 procent 
a 38 procent pro jejich rozšíření. 
Pouhé jedno procento hlasujících by 
chtělo plochy pro pěší omezit.

„Překvapilo nás, že patnáct procent 
respondentů v Třebíči nebydlelo. Před-
pokládáme, že mají k Třebíči blízký 
vztah, třeba tady pracují, a proto je 
tato problematika zajímá,“ pozname-
nala Černá.

Z písemných komentářů se jich 
nejvíce objevilo v oblasti zeleně. Ta 
by mohla pomoci při zastíňování 
zastávek a laviček pro posezení před 
příjezdem autobusů. Komentáře se 
často zabývaly parkováním, k rarit-
ním patřil přesun parkoviště před 
radnici. 

Účastníky ankety také zajímalo, 
zda z náměstí zmizí veřejné toalety. 
„Můžeme je ujistit, že nikoli. Součas-
né nejsou bezbariérové a jejich rekon-
strukce by byla poměrně nákladná. 
Můžeme je umístit do dvou lokalit a 
nyní zkoumáme, která bude lépe vyho-
vovat z hlediska kapacitního i hygie-
nického,“ naznačila Černá. 

Velký zájem tak vyvolaly lavičky a 
mobiliář jako celek. Názory požado-
valy u laviček i výšku též pro senio-
ry, či opěradla, a aby se nacházely 
ve stínu. Podpořily také městskou 
hromadnou dopravu na náměstí a 
vznik kašen. Zazněly připomínky, 
které požadovaly více programů na 
náměstí a také stížnosti na reklamy 
na chodnících.

Černá připomněla, že další osud 
Karlova náměstí mají v rukou zastu-
pitelé na zářijovém zasedání, kteří 
musí další kroky posvětit. Připomně-
la, že na vzhled kašen hodlá město 
vyhlásit architektonickou soutěž. 

Další schůzka
Město na počátku září uskuteč-

ní další schůzku s obchodníky, kteří 
provozují prodejny na náměstí. Ta 

by měla naznačit i jejich požadavky. 
„To bude i další zdroj námětů,“ při-
znala Černá. 

Doplnila, že se názory z podob-
né ankety před čtrnácti lety příliš 
nezměnily. Tehdy Třebíčané byli 
pro omezení individuální dopravy, 
pro omezení parkovacích stání, pro 
vrácení vodních prvků a zachování 
tržiště i zastávek městské hromad-
né dopravy. Černá připomněla, že 
v dávné minulosti byly na náměs-
tí tři kašny. Sloužily jako zásobárna 
vody a také jako napajedla pro zvířa-
ta například během trhů. Nyní jejich 
význam bude zcela odlišný, proto 
město zajímal názor veřejnosti. 

„Musíme si uvědomit, že sítě se na 
náměstí opravit musí. I proto měs-
to hledá způsob, jak provést celkovou 
rekonstrukci prostoru,“ podotkla Čer-
ná. Náklady pouze odhaduje na část-
ku přibližně sto milionů korun. 

Černá dále uvedla, že město se 
zabývá omezením možností parko-
vání na náměstí co se týče doby. Stej-
ně tak bude hledat možnosti omeze-
ní průjezdu náměstí.  

„Náměstí chceme opravovat z toho 
důvodu, že od poslední rekonstruk-
ce uplynulo zhruba padesát let a to je 
období, kdy by se k tomu mělo přistou-
pit. I bez naší aktivity by došlo k opra-
vě sítí a to je příležitost rekonstrukci 
uskutečnit komplexně,“ nastínila radní 
Černá.

Zdůraznila, že náměstí se stane také 
bezbariérovým. Vyvrátila myšlenku, 
že by se mohl z komplexu bývalého 
supermarketu na Jejkově vybudovat 
parkovací dům. „Cena padesát milio-
nů korun za odkup objektu, nehledě na 
další náklady, pro nás byla nepřijatel-
ná,“ poznamenala Černá.  

KA RLOVO náměstí v Třebíči slouží často k pořádání různých akcí pro širokou veřejnost. 
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Připravuje se úprava Karlova náměstí


