
 

Dotazník Smetanovy sady v Jeseníku 
 
Vážení obyvatelé Jeseníku a návštěvníci Smetanových sadů, 

zastupitelstvo města rozhodlo o vypsání architektonicko–zahradní soutěže, v níž má být vybrán 
architekt, který navrhne novou podobu Smetanových sadů. Chtěli bychom vás požádat 
o vyplnění krátkého dotazníku, pomůžete nám tak ovlivnit budoucí podobu Smetanových sadů.  

Dotazník je zcela anonymní. Odpovědi prosím označte zakroužkováním nebo doplněním textu. 
Vyplněný dotazník v tištěné podobě můžete vhodit do označených boxů umístěných 
v Informačním centru („Katovna“) na adrese Palackého 176/12, v přízemí budovy radnice 
na adrese Masarykovo nám. 167/1 nebo ve vestibulu Městského úřadu Jeseník na adrese Karla 
Čapka 1147/10. 

Dotazník můžete vyplnit také v elektronické podobě, odkaz naleznete na 
webových stránkách www.jesenik.cz nebo www.nasjesenik.cz v sekci 
Aktuality nebo po načtení QR kódu.                                           

Dotazník prosím odevzdejte v listinné podobě nebo vyplňte elektronicky 
v termínu do 16.09.2022. 

 

1. Jak často navštěvujete Smetanovy sady? 

 
a) Několikrát denně 
b) Jednou denně 
c) Několikrát týdně 
d) Jednou týdně 
e) Jednou měsíčně 
f) Jen v létě 
 

2. Za jakým účelem chodíte navštěvovat Smetanovy sady? 

 
a) Procházka 
b) Sport 
c) Jiné (prosíme, napište váš účel návštěvy): ………………………………. 
 

3. Jak dlouho býváte ve Smetanových sadech? 
 
a) Do 1 hodiny 
b) 1-2 hodiny 
c) Více než 2 hodiny 
 

4. Jaký dojem máte ze Smetanových sadů? Jak se zde cítíte? 
 

Prosíme, uveďte zde: ………………………………. 

 

5. Kterou cestou přicházíte do Smetanových sadů? 

 

Prosíme, uveďte zde: ………………………………. 

http://www.jesenik.cz/
http://www.nasjesenik.cz/


6. Chtěli byste další pěší spojení do Smetanových sadů? 

 

a) Ano 

b) Ne 

 
7. Pokud ano, odkud? 

 

Prosíme, uveďte zde: ………………………………. 
 

 

8. Která část Smetanových sadů je vaše oblíbená? 

 

Prosíme, uveďte zde: ………………………………. 
 

 

9. Která část Smetanových sadů by se podle Vás měla zlepšit? 

 

Prosíme, uveďte zde: ………………………………. 
 

 

10. Která část Smetanových sadů je pro Vás nejméně atraktivní? 

 

Prosíme, uveďte zde: ………………………………. 

 
 

11. Co vám chybí ve Smetanových sadech? 

 

Prosíme, uveďte zde: ………………………………. 

 
 

12. Jaké je vaše doporučení pro rekonstrukci Smetanových sadů? 

 

Prosíme, uveďte zde: ………………………………. 
 

 
Děkujeme Vám za spolupráci a vstřícný přístup. 

 

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová 

starostka města Jeseníku 


