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Anketa pro obyvatele 

otázky zaměřené na: 
• hodnocení kvality života ve městě, ochotu pomoci, 

• služby, rozvoj města, 

• infrastrukturu a vybavení města, 

• těžbu zlata, změnu názvu Náměstí 

• informovanost. 

 

Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím 
Kašperskohorského zpravodaje  a byly k dispozici na MěKIS. 

Bylo odevzdáno 79 vyplněných dotazníků. 

Všichni respondenti však neodpověděli na všechny otázky a 
někdy byly označeny protichůdné možnosti. 
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Kdo odpovídal 

Věkové složení respondentů Jak dlouho žijí  v KH 
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Stabilita počtu obyvatel 
Uvažujete o stěhování ? 

77% 

17% 

3% 4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

ne -60 občas -
13

ano -2 jiné 3

Řady1

Většina respondentů  -77 % 
neuvažuje o přestěhování, ale 
tento údaj může být dán 
skutečností, že ankety se 
účastnila téměř polovina 
obyvatel starších 60 let . 
V odpovědi  „jiné“ se objevil 
jako důvod stěhování těžba 
zlata. 



Kvalita života 

Spokojenost s KH jako místem k 
životu 

Spokojenost s mezilidskými vztahy 

5% 

28% 

56% 

1% 0% 

velmi
spokojen-4

spokojen-30

vyhovuje, ale
řada možností
ke zlepšení-44
nespokojen-1

velmi
nespokojen-0

1% 

24% 

32% 

14% 

6% 

velmi spokojen -1

spokojen-19

vyhovující -25

nespokojen-28

velmi
nespokojen-5



Kvalita života 
Jak jste spokojen s rozvojem 

města? 
Chcete něco udělat pro zlepšení 

života ve vašem městě? 
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Nejčastějšími uváděnými aktivitami, které jsou již realizovány je spolková činnost a organizace akcí. 
 Naopak  9 respondentů nabízí  např. zajistit úklid v okolí DPS a květinovou výzdobu, podílet se na spolkovém životě, organizovat 
tvořivé dílny, zlepšení činnosti knihovny ad. 25 tj ¼  respondentů by rádo pomohlo, ale neví s čím. 

11% 

24% 25% 

3% 

19% 

3% 

13% 

5% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Řady1



Nový název pro Náměstí 

Souhlasíte s přejmenování Náměstí na nám. Jana Lucemburského? 

62% 

33% 

5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ano 49 x ne 26x neuvedeno 4x

Řady1

49 respondentů, což je 62 % z celkového počtu dotazníků souhlasí s přejmenováním Náměstí. 



Vztah ke Správě NP Šumava 

Co podle Vás přináší existence NP Šumava či CHKO pro KH? 
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37 % dotazovaných považuje existenci NP a CHKO jako příležitosti k rozvoji, 25 % si myslí, že přináší omezení a 
zákazy. 
Jiné názory: město v rozvoji utiskuje a spíše škodí, rozvoj turismu, omezení volného pohybu v přírodě, omezení 
rozvoje a zakázek, ochrana Šumavy, vzdělávací programy, akce pro školy a rozvoj cestovního ruchu, některé 
zákazy jsou potřebné, aby se příroda zachovala pro další generace. 



Těžba zlata 

Souhlasíte s obnovením těžby 
zlata? 

85 % respondentů nesouhlasí s těžbou 
zlata. 

 
8 % souhlasí za podmínek:  
• pokud nebude poškozovat životní 

prostředí a bude zajištěna osobní 
bezpečnost 

• bez  chemie 
• těžařská společnost bude 100 = 

státní, město bude mít podíl na zisku 
a zohlednění ekologic. hledisek 

• nemám dostatek informací 
• odpad z těžby bude vyvážen mimo 

KH, nebudou zde skládky ani 
narušená krajina 

• neomezí a neohrozí život lidí 
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Počet odpovědí Prodat Opravit a 
využívat 

Zakonzervovat 
(zachovat 
současný stavv) 

Zbourat Nevím 

Objekt 

Bílá růže 5 45 0 25 3 

Špýchar 6 24 10 30 4 

Sokolovna 18 52 2 3 2 

Hasičárna 20 41 0 12 14 

Stará tělocvična 3 38 5 12 14 

Dílna – ul. Dlouhá 22 28 0 2 21 

Co dělat s některými objekty města? 

U všech budov, kromě Špýcharu, volila většina respondentů variantu opravit a 
využívat.  Nejvíce hlasů pro opravu dostala Sokolovna (52), Bílá růže (45) a 
Hasičárna (38). 



Počet odpovědí: Velmi 
spokojen 

Spíše 
spokojen 

Spíše 
nespokojen 

nespokojen nevím 

Lékařské služby 14 47 6 5 2 

Sociální služby 9 22 4 1 36 

Dostupnost škol 2 34 11 6 19 

Hromadná doprava 7 25 18 12 13 

Činnost MěÚ 15 49 6 2 13 

Činnost technic. služeb 14 46 13 3 0 

Bezpečnost/policie 13 45 7 4 5 

Čistota města 
 

21 50 3 2 1 

Připojení k internetu 20 32 1 4 11 

Dodávka tepla z centr. 
výtopny 

31 18 1 0 5 

Kvalita veřejných služeb 

Převládá kladné hodnocení 

Vyvážené počty kladných a záporných odpovědí 

Převládá záporné hodnocení 

Legenda 

Kromě hromadné dopravy získaly všechny uvedené služby dobré hodnocení. 



Počet odpovědí: Velmi 
spokojen 

Spíše 
spokojen 

Spíše 
nespokojen 

nespokojen nevím 

Dopravní infrastruktura 3 32 28 11 1 

Veř. prostranství(chodníky, 
osvětlení atp.) 

14 44 13 5 1 

Vybavení pro sport 2 24 26 8 14 

Nákupní možnosti 2 16 31 25 0 

Vybavenost pro děti 1 16 26 7 24 

Vybavenost pro trávení volného 
času při nepříznivém počasí 

0 11 18 24 19 

Činnosti spolků, sdružení, kroužků 5 32 4 3 24 

Poskytování informací o regionu 27 41 5 1 3 

Péče o památky 14 43 8 4 5 

Hodnocení infrastruktury 

Převládá kladné hodnocení 

Vyvážené počty kladných a záporných odpovědí 

Převládá záporné hodnocení 

Legenda: 

Respondenti nejsou spokojeni s infrastrukturou v červeně vyplněných polích, nejvyšší nespokojenost je s nákupními možnostmi 

(56x) a vybaveností  města pro trávení volného času při nepříznivém počasí (42). Naopak za velmi dobré je považováno 

poskytování informací o regionu, péče o památky a činnost spolků. 



Jaké informační zdroje občané využívají 

Jako jiné zdroje uvedli 
respondenti vývěsky, místní 
rozhlas, denní tisk a časopisy, 
odborné publikace a ústní 
informace. 
 
Nejvyužívanější informační 
zdroj je Kašperskohorský 
zpravodaj, MěKIS a webové 
stránky města. 
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Co se obyvatelům Kašperskohorska nejvíce líbí? 

1. Náměstí– 37x 
2. Vzhled, čistota, klid, atmosféra– 14x 
3. Četnost a rozmanitosti kulturních akcí -9x  
4. Poloha města, okolí   8x 
5. 5x: Kostel, Hrad Kašperk , kašna , příroda   
6. 4x: Muzeum, pražírna kávy a cukrárny  
7. 3x. Vánoční výzdoba města , škola (z toho 1x  s novou 

tělocvičnou), nové vedení města, centrální vytápění,  
8. 2x: Večerní osvětlení historického jádra, starobylost města a 

památky, MěKIS, rozvoj města   
Další: zeleň, radnice, hotely, péče o památky, hodiny na věži, kino, 
ubytovací a stravovací služby, školka, dětské hřiště, lyžařský areál, 
potenciál města, výstavy obrazů v muzeu, nová výstavba domů, nová 
tělocvična, městské statky,  zájem mladých lidí a aktivní podíl na řízení 
města, místní podnikatelé, kteří vydrželi, naše ženy. 

 



Co obyvatelům nejvíce vadí? 

1. Neopravené chátrající objekty – 15x (zvl. Bílá růže) 
2. Špatné nákupní možnosti a služby– 9x  
3. Špatný stav ulic, veř. prostranství a osvětlení, vedlejších silnic – 9x 
4. Nedostatek pracovních příležitostí -  8x 
5. Špatné mezilidské vztahy – 8x 
6. Chodníky znečištěné psími výkaly – 8x 
7. Nová tělocvična – 5x 
8. 3x: Nepořádek při vjezdu do města od Sušice (bez uvítacích 

cedulí….), chybí koupaliště, neupravené prostranství u DPS, obsazení 
pozic na MěÚ   

9. 2x: Neekologické vytápění části města, bývalé starostky, nedostatek 
míst pro trávení volného času pro 18-30 let, málo parkovišť , 
přeplněné odpadkové koše, autobusová zastávky, sloučené třídy ve 
škole, doprava projíždí centrem, zrušení spořitelny, hrozba těžby 
zlata  
 



Co obyvatelům nejvíce vadí? 

Další: plno značek na Náměstí, v noci toulavé kočky a krysy, nedostatek 
bytů, nedostatečné spojení do Vimperku, záchytné parkoviště,  placení 
parkovného na městs. parkovištích, napadání se ve Zpravodaji, chování 
opoziční strany ve vedení města, nadřazenost starousedlíků,  málo 
příležitostí pro mladé lidi (zvýhodněné bydlení, parcely), odchod mladých 
lidí, nedostatek sportovních kroužků vedených profesionály,  málo 
kulturních akcí pro seniory, pojízdná prodejna masa, nedostatek 
sportovních možností, nepřehledný vjezd na Náměstí, využívání 
mysliveckých revírů cizími, zadávání zakázek firmám odjinud, zpracování 
dřeva harvestory,  nevyužívání dotací, nezájem lidí o kulturní a sportovní 
akce, nevkusné lavičky kolem gotického chrámu, málo chodníků, zatížení 
pokladny města dalšími placenými funkcemi, investice města v minulých 
letech, osočování veř. činitelů,  město neprojevuje uznání místním 
skromným a pracovitým lidem, kteří tu dlouho žijí, majetek města nenese 
žádný užitek občanovi, zničená tělocvična u ZŠ, plýtvání obecními 
prostředky, protekcionismus ve vedení města, mokré hřiště na Cikánce, 
nový systém telefonován na MěÚ, rozbité lavičky na Tuškov, chybí plesy. 



Co je podle Vás nejdůležitější v následujících 3 letech změnit? 

1. Podpora a zvýšení počtu pracovních míst – 19x 
2. Nákupní možnosti, více služeb – 16x +  řeznictví 3x 
3. Opravit a využít chátrající objekty – 11x 
4. Rekonstrukce vedl. ulic a silnic, veř. prostranství – 10x 
5. Zlepšit mezilidské vztahy – 8x 
6. Chodníky znečištěné psími exkrementy– 8x 
7. Vybudovat koupaliště– 5x,  
8. Vybudovat volnočasový areál pro všechny generace – 4x, četnější veřejná 

doprava – 4x 
9. 3x: podpora mladých lidí, dokončit tělocvičnu 
10. 2x: rozšíření ekolog. vytápění města, obchvat, najít investory pro rozvoj 

pracovních míst, zajistit úklid hřbitova, zavést systém pomoci občanům – 
placené služby (řezání dřeva, posekání, nákup…), rehabilitační centrum vč. 
lékaře, nová koncepce MŠ a ZŠ, podpora rozvoje cestovního ruchu, více 
sportovního vyžití, více možností zábavy pro mladé, nedomyšlená 
autobusová zastávka, nenajímat drahé agentury a při rozvoji města se řídit 
selským rozumem 



Co je podle Vás nejdůležitější v následujících 3 letech změnit? 

Další: více možností zábavy pro mladé, sportovní a hrací hřiště 
pro děti, cyklostezky,  zlepšit autobusové spojení,  více zeleně a 
odpadkových košů, zavedení rezidentských karet pro čerpání 
výhod pro obyvatele, opravit památky, nenavyšovat ceny služeb 
(nájemné, výtopna, odpad), zlepšit lékařskou péči, zajistit 
stravování v DPS, šetřit majetek města, snížit pravomoci NP, 
postavit bazén, zavést noční klid,  zaměřit se na rozvoj 
cestovního ruchu, úklid domků u hřbitova, účastnit se dění ve 
městě,  změnit složení zastupitelstva a rady, pokutovat majitele 
psů, nebát se říci svůj názor, starat se o čistotu svého okolí, 
vycházet se sousedy,  čerpat evr. dotace, zlepšit vztahy ve vedení 
města, … 



Shrnutí 
84 % respondentů žije v 
Kašperských Horách více než 10 
let, většinou odpovídaly ženy a  
44 % všech dotazovaných byla 
starší 60ti let. 

 

 

 

 

 
Výsledky ankety nejsou dogmatem a 
pouze ukazují směr,  jsou vodítkem pro 
další rozvoj.  V odpovědích se projevují 
i negativní emoce, nenávist apod., ale 
na druhé straně i názory rozumné, 
humor, nadhled a „zdravý selský 
rozum“. 
 



• 77 % respondentů neuvažuje o přestěhování (ale téměř polovina byla starší 60ti let) 

• 56 % je spokojeno s místem k životu, ale vidí možnost ke zlepšení 

• 57 % je spokojeno s mezilidskými vztahy , ale potřeba zlepšení mezilidských vztahů se 
umístila v otevřených odpovědích na předním místě 

• 52 % považuje rozvoj města za vyhovující až velmi dobrý 

• 62 % souhlasí s přejmenováním Náměstí 

• 85 % řeklo NE těžbě zlata 

• 37 % si myslí, že existence NP je příležitostí k rozvoji 

• 25 % by rádo něco udělalo pro lepší vzhled města, ale neví co 

• Jako regionální informační zdroj je nejvyužívanější Kašperskohorský zpravodaj 

 

 

 

Shrnutí 



Na čem je třeba ještě pracovat? 

Na základě výsledků ankety (názoru části občanů): 

 

• Zvýšit počet pracovních příležitostí. 

• Řešit stav chátrajících objektů opravou a jejich využíváním. 

• Pomoci zlepšit mezilidské vztahy  včetně těch na  MěÚ. 

• Zlepšit nákupní možnosti a zajistit více služeb v místě. 

• Pečovat o veřejná prostranství, stav chodníků a komunikací a 
vedlejších silnic. 

• Zlepšit infrastrukturu zejména dopravní, vybavení pro sport, 
vybavení pro děti a vybavenost pro trávení volného času při 
nepříznivém počasí pro všechny generace. 

• Využít ochotu některých obyvatel pomoci. 

 
 

 




