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ÚVOD  

Názorový průzkum realizovalo město Český Brod již popáté za asistence Agora CE, o.p.s. Jeho 

smyslem bylo dát občanům města možnost vyjádřit se k „věcem veřejným“, poskytnout jim 

prostor pro jejich názory, připomínky či podněty. Názory veřejnosti budou využity při 

aktualizaci strategického plánu rozvoje města.  

Dotazníkové šetření navazuje na názorové průzkumy prováděné v minulých letech 

(2007, 2012, 2014, 2016). Zachycuje tak, jak občané vnímají změny ve městě v posledních 

jedenácti letech a jak se mění jejich názor na podmínky života ve městě, například na to, zda 

se město stává upravenějším, bezpečnějším a celkově vhodnějším pro život. Právě takové 

informace, spolu s identifikací hlavních problémů, mohou být užitečným podkladem pro 

plánování dalšího rozvoje města. 

Použitý dotazník byl aktualizován oproti roku 2016 pouze v detailech. Jeho základní 

struktura tak zůstává zachována, abychom mohli jednotlivé aspekty života ve městě sledovat 

pravidelně a dlouhodobě.  

Cílem průzkumu bylo zjistit názor občanů Českého Brodu na současné podmínky pro 

život ve městě. Mohli ta hodnotit město z různých hledisek: z hlediska bezpečnosti, občanské 

vybavenosti, kvality životního prostředí a vzhledu města, podmínek pro trávení volného času, 

nabídky komerčních i nekomerčních (sociálních) služeb a dopravy. Zároveň zjišťoval názory lidí 

na další rozvoj města.  

Smyslem dotazníkového šetření bylo také pomoci obyvatelům zamyslet se nad 

současným stavem i budoucností města a dát vedení města zpětnou vazbu k jeho řízení a 

vystavit mu svůj účet za dvouletou práci.  

Některá témata či problémy nemohl dotazník postihnout zcela komplexně. Zejména 

to, co se ukazuje jako problematické či nějak důležité z pohledu občanů, by mělo město být 

zadáním pro případnou další práci s veřejností. V rámci veřejných setkání s představiteli 

radnice, které Český Brod často pořádá, je pak možné jednotlivé oblasti diskutovat a zároveň 

je nahlédnout „ve větším rozlišení“. 

 

Použité metody sběru a analýzy dat 

Názorový průzkum měl anketní charakter, což znamená, že:  

 Každá domácnost obdržela dotazník jako přílohu Českobrodského zpravodaje s tím, že 

v případě potřeby byly další dotazníky k dispozici v papírové i v on-line elektronické 

formě.  

 Odkaz na on-line verzi dotazníku (dotaznik.cesbrod.cz) byl šířen přes komunikační 

kanály města (facebookový profil města, e-mailový newsletter města, aktuality na 

webových stránkách města). Zejména tento prostředek přispěl k tomu, že se do 

dotazníkového šetření zapojilo 530 občanů. Je to sice méně než v roce prvního šetření, 
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tj. v roce 2007, kdy se podařilo získat názory 587 občanů. Je to také větší návratnost ve 

srovnání se šetřením z roku 2012, kdy se zapojilo pouze 138 občanů či šetřeními v letech 

2014 a 2016, kdy se zapojilo 465, resp. 402 respondentů. 

 Pro dotazníkovou akci neexistoval žádný předem definovaný výběrový vzorek občanů, 

kteří by měli být osloveni. Rozhodnutí vyplnit dotazník tak bylo na uvážení každého 

občana, resp. domácnosti – tedy ve formě tzv. samovýběru. 

 S ohledem na výše uvedené nelze tento průzkum považovat za zcela reprezentativní, 

Můžeme ale tvrdit, že každý dostal stejnou možnost zúčastnit se dotazníkové akce, 

každý byl informován, a předpokládáme tak, že získané odpovědi představují názory 

aktivních a zainteresovaných obyvatel Českého Brodu, kterým není život a dění ve městě 

lhostejný. O tom, jak je možné tuto skupinu aktivních občanů popsat a do jaké míry se 

liší od celku populace, pojednáme detailně dále. 

 Dotazník byl distribuován v tištěné 

formě, ale zároveň byla vytvořena 

také jeho elektronická verze. Zhruba 

tři čtvrtiny respondentů zvolily raději 

elektronický dotazník, čtvrtina pak 

dotazník tištěný (viz graf č. 1). 

Elektronická forma dotazování se tak 

ukázala být efektivní a oproti své 

papírové verzi se těšila větší oblibě 

(zejména u mladší a střední generace, 

ale využilo ji i nezanedbatelné 

množství seniorů). Využití 

elektronické formy dotazníku se tak 

stále zvyšuje (v roce 2014 jej využilo 68 % respondentů, 2016 pak 75%). 

papírový 
dotazník

24%

on-line 
dotazník

76%

Graf č. 1: Metody sběru dat

N = 530 
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1. Sociodemografické charakteristiky dotázaného vzorku1 

Ještě než přistoupíme k samotné analýze názorů občanů Českého Brodu, je třeba popsat, kdo 

se do dotazování zapojil (tzv. vzorek). Informace o tom, kdo nám odpověděl, jsou o to 

důležitější, že průzkum nebyl založen na pravděpodobnostních metodách výběru 

respondentů. Ačkoliv měl každý možnost účastnit se průzkumu, populace Českého Brodu se 

do něj nezapojila rovnoměrně. Obecně je možné říci, že se do výzkumu zapojili především 

vzdělanější obyvatelé resp. obyvatelky ve středním věku. Tato dominance mladších 

vzdělanějších obyvatel, především pak žen, byla patrná i v předchozím dotazování v roce 

2016 i 2014 a sílí. 

 Ženy a muži byli na rozdíl od šetření 

v roce 2007 a 2012 v dotázaném vzorku 

zastoupeni poměrně nevyváženě (viz 

graf č. 2). Ženy se zapojily podstatně 

více, a to v 64 % případů (tj. o zhruba o 

16 procent více, než je procentní 

zastoupení žen v celé populaci Českého 

Brodu2). Muži se zapojili ve zbývajících 

36 % případů. Ženy zvolily možnost 

vyplnit elektronickou verzi dotazníku 

méně často než muži, ženy využily 

možnost vyplnit dotazník on-line v 77% 

případů oproti 82% případů mužů. Při 

porovnání zastoupení podle vzdělání 

převažovali muži nad ženami pouze ve 

skupině s vysokoškolským vzděláním 

(41% všech mužů, 36% všech žen). 

Co se týče věkové struktury dotázaného vzorku (viz graf č. 3), věková skupina 25–44 let tvořila 

téměř polovinu respondentů. Do věkové skupiny 15–24 let spadala více než desetina 

respondentů. Čtvrtinou byla zastoupena skupina 45–64 let. Senioři 65+ byli zastoupeni 

pouhou desetinou, ačkoli v českobrodské populaci je jejich podíl dvojnásobný. Přirozeně 

chyběly hlasy dětí, přičemž můžeme předpokládat, že jejich zájmy a potřeby reprezentovali 

v průzkumu jejich rodiče. Oproti celkovému složení českobrodské populace je vzorek vychýlen 

zejména ve prospěch zmíněné skupiny 25–54 let, i když méně než v minulých letech. Občané 

starší 55 let byli naopak zastoupeni v menší míře. Výrazně méně - dokonce čtyřikrát - je mezi 

                                                      
1 Na následujících stránkách pracujeme s velkým množstvím grafů a tabulek. U každého grafu či tabulky je 

uvedeno číslo N, které představuje počet respondentů, kteří odpověděli na danou otázku. Např. N = 402 
znamená, že na otázku odpovídalo 402 respondentů. Ne každý respondent odpověděl na všechny otázky. V textu 
se většinou k počtu respondentů, kteří na danou otázku odpověděli, nevracíme. Přesto čtenářům doporučujeme, 
aby pečlivě sledovali údaje o počtu respondentů, kteří na danou otázku odpověděli. Není-li uvedeno jinak, 
v tabulkách jsou procentuální podíly respondentů, kteří jednotlivé varianty a výpovědi uvedli. Procentuální podíly 
jsou vztaženy k počtu respondentů, kteří odpovídali na danou otázku.  
2 Viz Veřejná databáze ČSÚ, [online] https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/shortUrl?su=8d31bdbe 

muži
36%

ženy
64%

Graf č. 2 - struktura dotázaného 
vzorku podle pohlaví

N = 497

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/shortUrl?su=8d31bdbe
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našimi respondenty zastoupena generace starší 75 let. Graf č. 3 umožňuje srovnání zastoupení 

jednotlivých věkových skupin ve výzkumu s celkovou populací Českého Brodu. 

 

Z hlediska nejvyššího dosaženého 

vzdělání jsou mezi dotázanými 

nejčastěji zastoupeni lidé s úplným 

středním vzděláním (s maturitou) 

dotázaných. Skoro čtyři desetiny vzorku 

tvoří lidé s vysokoškolským vzděláním. 

Desetinu pak lidé s neúplným středním 

vzděláním, resp. vyučení, a další 

desetinu lidé se vzděláním nejvýše 

základním. Oproti celkové populaci 

Českého Brodu tak bylo zapojeno 

výrazně více osob s VŠ či s maturitou. 

Naopak osob se středním vzděláním bez 

maturity (vč. vyučených) bylo zhruba 

třikrát méně, než je jejich zastoupení v populaci3. Obdobně nerovné zapojení vzdělanostních 

skupin se projevilo už i v minulých šetřeních a tato tendence stále sílí. Platí tak, že čím 

vzdělanější občan, tím má větší tendenci participovat na názorových průzkumech tohoto 

typu.  

Když se podíváme na složení respondentů z hlediska jejich ekonomické aktivity, data 

korespondují s věkovou strukturou. Téměř dvě třetiny vzorku tvoří lidé pracující 

v zaměstnaneckém poměru (viz graf č. 5). Kolem desetiny vzorku pak představují podnikatelé 

a obdobně jsou zastoupeni i studenti. Jen okrajově byly zastoupeny osoby v domácnosti 

a důchodci, ačkoli podle statistických údajů (z r. 2011) je jejich podíl na struktuře obyvatelstva 

přinejmenším dvojnásobný. Lidé nezaměstnaní se do dotazování de facto nezapojili. 

                                                      
3 Základní 19%, střední bez maturity 33%, střední a vyšší odborné 34%, vysokoškolské 14%, Zdroj: ČSÚ 2011. 

12%

22%
25%

16%

9% 8%

3%

9%

23%

30%

17%

8% 8%

4%

12%

16%
13% 12% 13%

8%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

15-24 let 25-34 let 35-44 let 45-54 let 55-64 let 65-74 let 75 let a více

Graf č. 3: Věková struktura dotázaného vzorku 

rok 2018 N = 512 rok 2016 N = 393 celková populace v ČB (6992)

základní
9%

střední bez 
maturity/vyučen(a)

10%

střední s 
maturitou 
nebo vyšší 
odborné

43%

vysokoškolské
38%

Graf č. 4: Vzdělanostní struktura 
dotázaných

N = 511
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Z hlediska rodinného stavu a složení domácnosti mezi dotázanými dominují rodiny s dětmi, 

a to zejména rodiny úplné, které jsou zastoupeny skoro v polovině případů. Zhruba po šestině 

vzorku pak tvoří manželské páry žijící bez dětí a vícegenerační domácnosti. Necelou desetinu 

tvoří tzv. singles, tj. osoby žijící v jednočlenné domácnosti. Další typy domácností (včetně 

samoživitelů) byly zastoupeny jen okrajově. Graf č. 6 znázorňuje rozdíly zastoupeného vzorku 

domácností oproti struktuře domácností v Českém Brodě zjištěné při statistickém sčítání 

r. 2011. Je zřejmé, že relativně největší zájem projevují zástupci úplných rodin. 

 

 

59%

13% 11%

0%
5% 5%

64%

6% 8%
0%

13%
4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Graf č. 5: Struktura respondentů podle ekonomické 
aktivity

Rok 2018 N = 510

Rok 2016 N = 389

6%

9%

31%

29%

4%

21%

6%

6%

10%

15%

17%

47%

jeden rodič s dítětem (dětmi)

jiný typ

jednotlivec

manželé žijící v domácnosti bez dětí
(příp. dospělé děti žijí jinde)

vícegenerační domácnost

oba rodiče s dítětem (dětmi)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Graf č. 6: Struktura dotázaného vzorku podle 
složení domácnosti

Rok 2018 N = 513 Sčítání 2011 N = 2774
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Téměř dvě třetiny dotázaných lze označit za 

starousedlíky, protože v Českém Brodě žijí déle 

než 15 let (viz graf č. 7). Pětinu dotázaných pak 

tvoří lidé, kteří zde žijí 5–15 let. A nejméně, 

avšak nikoliv zanedbatelně, jsou zastoupeni 

nově příchozí (16 %). Tato struktura 

dotázaného vzorku odpovídá vzorku 

dotázanému v roce 2012, 2014 i 2016. Oproti 

roku 2007 však se stále nezapojilo tolik 

starousedlíků (tehdy tvořili 75 % vzorku).  

Z prostorového hlediska lze říci, že zkoumaný 

vzorek se do značné míry podobá celkové 

populaci Českého Brodu. Graf č. 8 ukazuje, že 

v odpovědích převažuje oproti celkové populaci názor obyvatel sídliště, Štolmíře a Zahrad. 

Názor obyvatel ostatních části města je naopak reprezentován méně. Významně méně 

reprezentovaní jsou zejména obyvatelé Liblic a čtvrti „za tratí“. 

 

  

21,5%

22,5%

18,9%

20,4%

11,2%

3,9%

0,9%

0,7%

23,3%

21,9%

17,0%

16,8%

6,5%

5,1%

1,2%

0,4%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

sídliště a jih města (Tuchorazská, K…

západ města (od trati k Palackého ulici)

centrum města a Malechov

za tratí (Škvárovna a Mexiko)

Liblice

Štolmíř

Zahrady

Domov pro seniory Anna

Graf č. 8: Struktura dotázaného vzorku podle místa bydliště

celková populace

dotázaní

dotázaní = 506
populace = 7251

méně než 
5 let
16%

5 - 5 let
21%

více než 
15 let
63%

Graf č. 7: "Jak dlouho žijete v 
Českém Brodě?"

N = 516
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2. Život ve městě 

Zhruba polovina našich respondentů tráví většinu dne přímo v Českém Brodě (má zde práci, 

studuje tu apod.). Zlomek dotázaných (7 %) tráví většinu dne v nejbližším okolí města (cca do 

10 km). Dvě pětiny dotázaných vyjíždí za prací či studiem do vzdálenějších měst či obcí (viz 

graf č. 9). Tato struktura respondentů se zdá být v čase stabilní (odpovídá hodnotám let 2007, 

2012 i 2014).  

Každodenně vyjíždí za prací zejména 

muži se středním či vysokým vzděláním – 

přes dvě třetiny (67%) z nich. Výrazný je 

v tomto případě také vliv věku. Dojíždějí 

zejména muži ve věku 35-44 let (82%) a 

ženy ve věku 15-24 let (65%). Přímo ve 

městě pak zůstávají pracovat především 

méně vzdělaní muži a zejména pak ženy 

po 45. roku života. Zajímavé je že ženy -

podnikatelky pracují spíše ve městě, 

zatímco podnikatelé - muži za prací 

naopak častěji vyjíždějí. 

Tradičně jsme se také ptali na potenciální možnost odstěhování. Většina dotázaných 

možnost odstěhovat se odmítá, avšak zcela jistých si je v tomto ohledu jen 22 % dotázaných. 

Konkrétně by možnosti odstěhovat se určitě využila jen desetina dotázaných. Asi pětina by 

sice váhala, ale reálně by nad tím uvažovala. Naopak spíše zamítavý postoj měla třetina 

dotázaných a skoro čtvrtina byla přesvědčena, že by takové příležitosti určitě nevyužila. 

Zbývajících 16% neví. Obdobně odpovídali respondenti také v minulých průzkumech. Oproti 

roku 2016 (viz graf č. 10) se mírně snížil počet těch, který by tuto příležitost využili, ale zvýšil 

se podíl těch, kteří na danou otázku nedovedou odpovědět. 

 

22%

34%

19%

9%

16%

23%

37%

16%
13% 14%

23%

33%

23%

11% 10%
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Graf č. 10: "Využil(a) byste možnost odstěhovat se z města?" 
srovnání let 2018, 2016 a 2014

rok 2018 N = 522 rok 2016 N = 384 rok 2014 N = 460

přímo ve 
městě
52%

v nejbližším 
okolí cca 
do 10 km

7%

ve 
vzdálenější
m městě či 

obci
41%

Graf č. 9: "Kde trávíte převážnou 
část pracovního dne?" 

N = 519
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U této otázky se výrazně projevuje věk a ekonomická aktivita respondenta. S určitou mírou 

pravděpodobnosti lze tvrdit, že čím mladší respondent, tím spíše si dokáže představit, že by 

se z města odstěhoval. Souvislost se vzděláním se letos neprokázala, ale zato platí, že čím je 

respondent více ekonomicky aktivní (podnikatelé, zaměstnanci, ale i studenti), tím větší má 

chuť se odstěhovat. Na rozdíl od minula by raději v Brodě zůstaly ženy, než muži. 

Nejvýraznějším potenciálním důvodem k odstěhování je špatné pracovní uplatnění v této 

lokalitě (viz graf č. 11). Tento důvod uvedla třetina dotázaných. Zdá se, že jde o problém, jehož 

intenzita mezi lety 2012 - 2014 vzrostla, pak sice poklesla, ale neztrácí na závažnosti. Zároveň 

je však opět nutné myslet na to, že nám odpovídali především lidé v produktivním věku. 

Dalším důvodem, který pro obyvatele, kteří by využili příležitost z města odejít, je 

nedostatečná zdravotní péče. Tento důvod je závažná pro každého třetího respondenta, který 

by z města využil možnost odejít. Přestože se vícenásobně do šetření zapojili letos senioři, je 

drobný nárůst o 1% vlastně úspěch. 

Více jak pětina by k takovému kroku přistoupilo kvůli tomu, že pociťují nedostatek příležitostí 

pro trávení volného času a kulturního vyžití, jsou nespokojení s dostupností služeb anebo je 

prostě láká jiný styl života než na malém městě. Paradoxně při pohledu na souvislost s tím, 

jak dále odpovídali na otázky po spokojenosti se službami, volnočasovým vyžitím a nabídkou 

kultury (otázky 19 až 24) velká část těch, kteří uvedli toto jako důvod pro případné 

odstěhování, hodnotí obojí pozitivně. Ve skutečnosti v nich důrazněji a přesněji svoji 

nespokojenost vyjadřují ti, kteří se odstěhovat nechtějí.  

Necelá čtvrtina by zvažovala odchod z města kvůli špatné bezpečnostní situaci, což je problém, 

u něhož se naopak projevuje trend v tom, že ho zmiňuje ho stále menší podíl respondentů, 

než u průzkumů v minulých letech. Mezi „jinými“ důvody dominují především životní prostředí 

zhoršené dopravou a nedostatek volnočasového a sportovního vyžití  
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Graf č. 11: Potenciální důvod k odstěhování
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3. Bezpečnost ve městě 

Další otázky se týkaly bezpečnosti ve městě, 

protože pocit (ne)bezpečí je významným 

ukazatelem kvality života ve městě.  Už podruhé 

za dobu tohoto šetření pocit bezpečí zvítězil u 

respondentů nad pocitem nebezpečí (viz graf 

č. 12). Bezpečně či spíše bezpečně se cítí více tři 

čtvrtiny respondentů (v r. 2016 dvě třetiny)! 

Čtvrtina se stále bezpečně necítí nebo neví.  

V porovnání s předchozími lety je to úplně 

obrácený stav, kdy se většina obyvatel naopak 

bezpečně necítila – viz graf č. 13.   Pocit bezpečí 

nicméně není naprostý, stále se většina lidí cítí 

„pouze“ spíše bezpečně. Pocit (ne)bezpečí se 

příliš nelišil podle místa bydliště, pouze 

v okrajových částech města (Liblice, Štolmíř, 

Zahrady) se respondenti cítí o něco bezpečněji 

oproti centru a zejména proti sídlišti, kde je pocit nebezpečí podstatně silnější (73%). 

 

Co je nejčastějšími příčinami pocitu nebezpečí 

dotázaných obyvatel? Každý druhý člověk, který se 

necítí naprosto bezpečně, má zejména obavy 

spojené s uživateli drog nebo má problém s častým 

výskytem problémových osob. Třetina dotázaných 

se bojí o svůj majetek (např. krádeže aut a 

vloupání). V následujícím grafu č. 14 uvádíme opět 

srovnání s výsledky dotazníků v roce 2014 a 2016. 

Z grafu je vidět, že trojice nejvíce vnímaných 

ohrožení zůstává de facto stejná, mění se pouze 

poměr mezi nimi, obavy spojené s problémovými osobami jsou tentokrát menší než obavy 

spjaté s osobami zneužívajícími návykové látky, obavy o majetek se pomalu zvyšují. 

Ti, kdo zvolili „jiný“ důvod často jen opakují varianty uvedené v uzavřených odpovědích nebo 

často zmiňují bezpečnost dopravy, na kterou jsme se zde však cíleně neptali (blíže viz Příloha 

II) 
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Graf č. 12: "Cítíte se ve městě 
bezpečně?"
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V souvislosti s tématem bezpečí jsme se dále zeptali, jaká místa považují obyvatelé Českého 

Brodu za nebezpečná (viz graf č. 15). Více než polovina má s pocitem nebezpečí spojeny parky. 

Stejně tak se každý druhý bojí v okolí heren a non-stopů, dvě pětiny dotázaných pak považují 

za nebezpečné nádraží a jeho okolí. Srovnání s předcházejícím výzkumy ukazuje, že pořadí 

míst vnímaných jako nebezpečná zůstává víceméně stejné. Ke změně došlo pouze v případě 

centra města, které je vnímáno bezpečněji než dříve. 

Zásadnější rozdíl ve vnímání nebezpečí jednotlivých míst se ukázal pouze mezi silnějším 

vnímáním nebezpečí v okolí heren u mužů a naopak silnějším vnímáním nebezpečí v parcích 

u žen. 
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Graf č. 14: "Čeho se nejvíc obáváte?"
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Už v minulém výzkumu jsme se na oblast bezpečnost zaměřili o něco detailněji. Vedle otázek 

po pocitu bezpečí a možného zdroje ohrožení jsme se zeptali zvlášť na spokojenost občanů 

s činností Policie a městské policie, které by bezpečnost měly zajišťovat. Na následujících 

grafech je vidět, že celkově nejsou dotázaní s prací Policie ČR úplně spokojeni, zatímco s prací 

městské policie spíše spokojeni jsou. 

Zatímco s prací Policie ČR je spokojena necelá polovina z nich (minule 61%), s prací městské 

policie spokojenost stoupla z 50% na 56%. U Policie ČR také vidíme, že je větší podíl zcela 

nespokojených obyvatel. Platí však také to, že práci městské policie umí občané ohodnotit hůř 

než v minulosti (stoupá podíl odpovědí nevím, méně se jich do hodnocení zapojilo). Zajímavé 

je, že s věkem prokazatelně klesá nespokojenost s prací městské policie, zatímco u Policie ČR 

tomu tak není. 

  

Kritický postoj vůči práci městské policie si pak můžeme ilustrovat na výsledcích další otázky, 

která směřovala na hodnocení jejích jednotlivých činností (viz graf č. 18). Každý druhý 

respondent se domnívá, že městská policie nedostatečně kontroluje parky a riziková místa 

ve městě, což jsou přesně ta místa, která vnímají z hlediska bezpečnosti jako 

nejproblematičtější.  Polovina vzorku se také domnívá, že policisté nedostatečně vykonávají 

pochůzkovou činnost v ulicích města. Každý třetí pak policistům vytýká nedostatečné řešení 

porušování veřejného pořádku. Mezi nejčastější jiné nedostatečně prováděné činnosti patří 

zejména kontrola a postihování dopravních přestupků.  

Mezi tím, co respondenti specifikovali, jako nedostatečně prováděnou činnost, převažuje 

téma dopravy. Konkrétně nedostatečná kontrola parkování nebo průjezd kamiónů městem.  
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4. Zdravotnictví a školství 

Co se týče zdravotních služeb, mírně 

převládá spokojenost (viz graf č. 19). 

Téměř polovina dotázaných je 

spokojena. Většina z toho je spíše 

spokojena (42 %). Zcela nespokojena je 

jen desetina dotázaných. Oproti 

předchozímu výzkumu v roce 2014, kdy 

byly nespokojeny téměř dvě třetiny 

respondentů (v roce 2016 přes 

polovinu), to znamená poměrně trvalé 

zlepšování. Nespokojenost se projevila 

zejména u občanů ve věku 45 – 64 let, 

vysokoškoláků a  u žen.  

Když se zeptáme, jaká konkrétní 

zdravotní služba nespokojeným lidem chybí (viz graf č. 20), jasně vidíme, že nejzásadnější je 

pro ně chybějící pohotovost, která schází více než třem čtvrtinám z nich. Skoro třetina 

postrádá dentistu, ale prudce se zvyšuje pocit nedostatku dalších lékařských specialistů. 

Ostatní nabízené možnosti zdravotní péče chybí respondentům víceméně stejně. 
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Školství je v Českém Brodě 

hodnoceno pozitivně. Celkově 

je s ním spokojeno více než 

šedesát procent odpoví-

dajících (viz graf č. 21). 

Největší podíl kriticky 

smýšlejících respondentů je 

mezi ženami v 35 – 44 roku 

života (70% z nich). Zajímavé 

také je, že do hodnocení 

školství se pouštěli 

respondenti všech věkových 

kategorií i lidí ve věku 75 a více 

(bylo jich 13 ze 16).  

Protože v minulém výzkumu 

poměrně velká část 

respondentů nedokázala být konkrétní, byl dotazník upraven. K otázce 13 byla připojena 

přehledná tabulka se seznamem uváděných škol a nejčastějších důvodů nespokojenosti (viz 

příloha I). Následující graf č. 22 uvádí celkové výsledky.  Nespokojenost s určitým aspektem 

kvality místního školství projevuje takřka třetina respondentů, kteří odpovídali na tuto otázku.  
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Graf č. 20: Chybějící či nedostatečné zdravotní služby
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Připomínky respondentů jsou konkretizovány v pomocných grafech č. 22_I až 22_VII. V popisu 

přímo počty jednotlivých připomínek. Každý, kdo danou školu hodnotil, mohl vybrat až dvě  
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Ptali jsme se také, s jakými problémy se potýkají místní rodiny (viz graf č. 23). Od minula 

výrazně narostlo vnímání nedostatečné dopravní bezpečnosti, spojené s nedostatkem 

bezpečných a kvalitních hřišť. Třetina respondentů uváděla nedostatek míst v mateřských 
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školách. Tento problém vyplývá také z odpovědí na předchozí otázku, zároveň se jedná 

o problém dlouhodobý, ale jeho naléhavost se snižuje, dříve jej jako hlavní problém uváděla 

více než polovina respondentů. Výrazně ale ubylo těch, pro které je problém návrat do 

zaměstnání po rodičovské dovolené, tento problém naopak předstihl nedostatek zkrácených 

pracovních úvazků, což je zřejmě ukázka trendu svědčícího o snižování problémů s prací, který 

je patrný u dalších otázek souvisejících s tímto tématem.   

Na otázku však odpovědělo také 46 samostatně žijících jednotlivců a 70 manželů žijících 

v domácnosti bez dětí (z celkového počtu 497 odpovědí). 
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5. Čistota a životní prostředí 

Další část dotazníku se týkala zhodnocení 

stávající podoby veřejných prostranství 

a životního prostředí. V nejobecnější rovině 

dotázaní hodnotili stav a úpravu veřejných 

prostranství veskrze pozitivně. Více než 

polovina je v tomto ohledu spíše 

spokojena, přičemž zcela spokojena je 

desetina dotázaných. Nespokojených 

respondentů je zhruba čtvrtina, ve srovnání 

s předchozími šetřeními 2014 a 2016 sice 

dochází k mírnému zhoršování hodnocení 

této oblasti života, přesto se stále jedná 

o jednu z nejlépe vnímaných. Přičemž 

nejlépe hodnotí stav veřejných prostranství 

obyvatelé Štolmíře a Liblic, nejhůře pak 

obyvatelé centra města.   

V další otázce dostali respondenti možnost 

vyjádřit své výhrady k současnému stavu 

veřejných prostranství. Jak je vidět na následujícím grafu č. 25, nejproblematičtěji jsou 

vnímány problémy s psími exkrementy, které vnímá jako problematické polovina 

respondentů. Oproti anketě v roce 2014 podstatně pokleslo vnímání problémů s následky 

vandalismu.  Tři desetiny pak považují za problém nedostatečnou údržbu či obnovu veřejné 

zeleně, ale i chodníků, čtvrtina nedostatek košů v ulicích. V Liblicích a ve Štolmíři si na rozdíl 

od městské části Brodu relativně častěji dotázaní stěžují na nedostatečnou údržbu zeleně spíše 

než na psí exkrementy nebo vandalismus. 
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I se životním prostředím jako takovým se 

zdají být naši respondenti poměrně 

spokojeni (viz graf č. 26). Hodnocení je 

v tomto ohledu obdobné (dokonce lepší), 

než u předchozí otázky týkající se 

veřejných prostranství, dvě třetiny z nich 

jsou spíše spokojeny, podíl zcela 

spokojených ale poklesl o polovinu. 

Oproti šetření 2016 došlo jen k mírným 

změnám. Lidé jsou sice o devět procentní 

bodů celkově více spokojení, na druhou 

stranu těch zcela spokojených ubylo. 

Dále jsme se ptali na pociťované zdroje 

možného ohrožení životního prostředí 

(viz graf č. 27). V této otázce se 

respondenti ukázali být nepříliš 

vyhranění. Z nabízených možných zdrojů ohrožení dotázaní nejčastěji vybírali znečištění 

ovzduší: zápachem z kanalizace (víc než třetina dotázaných). Každý třetí také vnímá jako 

problém znečištění ovzduší automobilovou dopravou a opuštěné či nevyužívané průmyslové 

a zemědělské objekty. O něco méně jim pak vadí hluková zátěž, které automobily způsobují 

a černé skládky. Znečištění ovzduší z různých zdrojů se ukazuje také jako nejčastější problém 

identifikovaný jako  „jiný“, než předem definovaný (viz příloha II). 
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6. Volný čas, sport a kultura ve městě 

V dalším bloku otázek jsme se věnovali 

tématu volného času, sportu a kultury ve 

městě. Co se týče spokojenosti s nabídkou 

sportovního a rekreačního vyžití ve městě, 

více než polovina respondentů je spíše či 

zcela spokojena (58%, viz graf č. 28). Necelá 

čtvrtina (24 %) uvedla, že je spíše 

nespokojena. Zcela nespokojeno je jen 7% 

respondentů.  

Hodnocení nabídky sportovního a 

rekreačního vyžití si oproti předchozím letům 

mírně polepšilo. Oproti letům 2012 i 2014 lze 

zaznamenat lehký nárůst spokojenosti 

(v roce 2012 bylo spíše či zcela spokojeno 55 % respondentů, v roce 2014 49% a v roce 2016 

59%).  

Pokud dotázaní občané nebyli zcela spokojeni, ptali jsme se dále, co v oblasti sportu a rekreace 

postrádají (viz graf č. 29). Obdobně jako v předchozích průzkumech více než tři čtvrtiny z nich 

uvedly, že jim chybí možnost koupání. Skoro polovina uvedla nedostatečný počet 

cyklostezek. Tři desetiny pak postrádají volně přístupná sportoviště a čtvrtina okruh či stezky 

pro in-line bruslení anebo dětská a dopravní hřiště. Poptávka po specifických zařízeních pro 

jiné zájmové skupiny (kolem 10%) je víceméně stabilní. 
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S nabídkou kulturního a společenského 

vyžití jsou občané Českého Brodu 

nadmíru spokojení (viz graf č. 30). 

Spokojenost s touto oblastí života 

převládá. Čtyři desetiny dotázaných 

jsou spíše spokojeny a téměř jedna 

třetina je spokojena zcela. Jedna 

sedmina je spíše nespokojena a pouhá 

dvě procenta zcela nespokojena. Oproti 

letům 2012 i 2014 spokojenost v této 

oblasti vzrostla a oproti roku 2016 

vzrůstá jen podíl odpovědi „nevím“ 

(z 6% na 15%). Na spokojenost v této 

oblasti však měl výrazný vliv věk. 

Zejména nejmladší lidé či méně vzdělaní 

lidé jsou s nabídkou nespokojeni, i když 

méně než v minulých letech, ale o to víc 

jich uvádělo „nevím“. Nejspokojenější je 

skupina 35 až 44 let s maturitou. 

V otevřené otázce na to, co postrádají pro své kulturní či společenské vyžití odpověděla cca 

třetina respondentů. Nejčastějším přáním byly různé typy kulturních akcí. Specificky pak lidé 

volají po kvalitnějším repertoáru v kině (co do aktuálnosti či frekvence představení), 

divadelních představeních či koncertech (viz příloha II).  

Dále jsme se ptali, nakolik jsou respondenti spokojeni se současnou nabídkou organizací 

a spolků, zabývajících se volnočasovými aktivitami (viz grafy č. 31a až 31c). I v této oblasti 
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převažovala spokojenost. Pouze minimum respondentů je v tomto ohledu zcela nespokojeno, 

avšak s podílem stoupajícím od sportu přes kulturu až k subjektivní kategorii „volný čas“ klesá 

jejich spokojenost. Můžeme se domnívat, že je to tím, že s fungováním volnočasových 

organizací nemají přímou zkušenost. 

 

 

7. Služby  

S možností nakupování a s dostupností 

služeb ve městě jsou dotázaní občané velmi 

spokojeni, přičemž takřka třetina je 

spokojena zcela (viz graf č. 32). Více jak 

polovina má pouze drobné výhrady, ale jinak 

je spokojena. Celkem 83% dotázaných jsou 

spíše či zcela spokojena. Naopak spíše 

nespokojena je sedmina dotázaného vzorku. 

Zcela nespokojený je však pouze zlomek: 

1,6% žen a 3,9% mužů.  Nespokojenější jsou 

lidé mladí (15 – 34 let), případně obyvatelé 

Štolmíře, Liblic a paradoxně také centra 

města. Naopak obyvatelé sídliště a jihu města 

jsou spokojeni nevíce. Celkově se však 

spokojenost s nakupováním a dostupností 

služeb zvyšuje. 

V návaznosti na tuto otázku jsme se ptali, jaké obchody či služby respondenti postrádají. 

Nejvíce a stále silněji pociťovaným deficitem je absence kvalitní restaurace. Vzrůstá poptávka 

po specializovaných a menších obchodech blízko bydliště (zejména v Liblicích), naopak 
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potřeba „večerek“ se zřejmě sytí (chybějí na sídlišti a v centru). Potřeba supermarketů či 

hypermarketů je prakticky uspokojena.  

 

 

Co se týče spokojenosti s aktuální nabídkou 

sociálních služeb, taktéž mezi respondenty 

převládá spokojenost. Kdybychom vypustili ty, 

kteří zřejmě nemají se sociálními službami 

žádnou zkušenost, bylo by nespokojených jen 

14% respondentů (v grafu č. 34 ovšem jen 8%). 

Pokud mají dotázaní připomínky, tak spíše 

drobnější, protože třetina z nich uvedla, že jsou 

spíše spokojeni. Zcela spokojených pak je skoro 

pětina. 

Dále nás zajímalo, jaké sociální služby dotázaní 

postrádají, či u kterých služeb pociťují 

nedostatek kapacit. V tomto případě nic 

neuvedlo ještě více odpovídajících (82%). 

Nejčastější odpovědí bylo konstatování, že 

chybí domov seniorů (19x) nebo denní stacionář (6x). Ostatní služby se objevily v odpovědích 

jen ojediněle. Z odpovědí bylo také vidět, že lidé koncept sociálních služeb ne zcela chápou a 

uvádějí zde například potřebnost toalet. 
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8. Doprava ve městě 

Ptali jsme se, jaký způsob dopravy 

respondenti využívají pro pohyb po 

Českém Brodě (viz graf č. 35). Není 

žádným překvapením, že drtivá většina 

(91%) dotázaných se pohybuje po 

Českém Brodě pěšky. Téměř dvě 

třetiny dotázaných navíc jezdí 

automobilem. Také bicykl se 

u obyvatel Českého Brodu těší velké 

oblibě, jelikož jej využívá víc než třetina 

dotázaných. Několik respondentů 

navíc uvedlo, že běžně jezdí na 

koloběžce či invalidním vozíku. 71% 

mužů a 59% žen uvádí na prvním místě 

automobil a na druhém pěší pohyb. 

Jak jsou naši respondenti spokojeni s dopravní infrastrukturou celkově? Jejich vnímání 

dopravní infrastruktury je spíše pozitivní. Velmi spokojeno a spíše spokojeno je 60% z nich. 

Dále jsme se ptali, nakolik jsou občané Českého Brodu spokojeni s jednotlivými aspekty místní 

dopravy (viz graf č. 36). Zajímavé je, že respondenti, kteří některé oblasti hodnotili vysoce 

pozitivně či naopak velmi kriticky, měli celkové hodnocení „mírnější“. Často tak ti, kdo vysoce 

pozitivně hodnotili např. podmínky pro pěší, měli celkové hodnocení nižší a naopak např. ti, 

kteří patřili mezi ty, kteří negativně hodnotili dopravní situaci v centru, pak zase celkově 

hodnotili celkovou dopravní infrastrukturu lépe. 

Doprava jako taková byla v předchozích třech průzkumech hodnocena velmi negativně. Zdá 

se, že v minulém průzkumu se tento stav se mírně zlepšil, ale v tomto průzkumu se vnímání 

všech aspektů dopravy mírně zhoršilo.  

Nejlépe byly hodnoceny podmínky pro pěší dopravu a městská hromadná doprava.  

Obdobně byla hodnocena také bezpečnost silničního provozu, ale v tomto případě už bylo 

více nespokojených respondentů. Spokojenost s podmínkami pro parkování silně poklesla 

(z 60% na 34%), celá pětina respondentů je zcela nespokojena. Hodnocení již zmiňované 

bezpečnosti silničního provozu je půl napůl, 47% respondentů je spokojeno a 52% spokojeno 

není. Vysloveně negativně je dlouhodobě vnímána organizace dopravy v centru města, byť si 

letos mírně polepšila. Takřka čtvrtina respondentů v tomto aspektu zcela nespokojena.  

Při hodnocení MHD se projevil fakt, že není příliš využívána (viz předchozí otázka na způsoby 

dopravy). Více než čtvrtina dotázaných tak nevěděla, jak ji ohodnotit. Z těch, kteří mohli 

hodnotit, skoro polovina uvedla, že jsou spíše spokojeni. 
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U otázky týkající se hlavních dopravních problémů (viz graf č. 37) do čela dostalo parkování. 

Palčivý stále zůstává problém bezohledného chování řidičů (obdobně jako v letech 2012, 2014 

a 2016). Mezi významné problémy, o kterých respondenti nejčastěji uvažují, patří 

nepřehledné křižovatky. S bezpečností a regulací dopravy souvisí také negativně vnímané 

objekty, které ji mají zaručovat a problém kvality a údržby komunikací, v obou případech šlo 

o třetinu. Do popředí začínají vystupovat požadavky na lepší podmínky pro cyklisty. Mezi 

„jinými“ se pak objevuje nejčastěji specifikace určitého problematické místa (viz další otázka).  

 

12% 7% 7%

22%
10% 7%

21%

48%

40%
27%

36%

32%
29%

56%

25%

35%

42%

13%

28% 35%

17%
9% 17%

20%

4%

23% 15%

5%6% 2% 4%

26%

6%
13%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

dopravní
infrastruktura

celkově

bezpečnost
silničního
provozu

možnosti
parkování

městská
hromadná
doprava

organizace
dopravy v

centru

podmínky pro
pohyb na kole

podmínky pro
pěší dopravu

Graf č. 36: Spokojenost s jednotlivými aspekty dopravy

nevím

zcela nespokojen(a)

spíše nespokojen(a)

spíše spokojen(a)

zcela spokojen(a)

1%

11%

14%

21%

23%

24%

28%

32%

32%

35%

39%

50%

3%

14%

17%

34%

19%

25%

30%

27%

21%

27%

44%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

nevím

špatné dopravní značení

něco jiného

nepřehledná doprava v centru města

nízká kvalita a údržba chodníků

chybějící pěší zóna v centru města

nebezpečné betonové zábrany pro zklidnění dopravy

špatná kvalita a údržba komunikací

nevhodné podmínky pro cyklisty

nepřehledné křižovatky

bezohledné chování řidičů

problémy s parkováním
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V upřesňující otázce č. 31 mohli respondenti vybrat až tři místa, kde se jako chodci či cyklisté 

cítí nejvíce ohroženi. Výsledky shrnuje graf č. 38 a jsou poměrně přesvědčivé: Jde o přechody 

na frekventovaných ulicích. 

 

Jestliže problémy s parkováním trápí každého druhého respondenta, zaostřují se také 

nejproblematičtější místa (viz graf č. 39). Do čela se přesunulo okolí nádraží, což naznačuje, 

že mnoho respondentů dojíždí vlakem za prací (v roce 2016 problém tohoto místa vnímala 

pouhá desetina dotázaných, ale byla to jen výjimka z dlouhodobých výsledků). Negativně je 

dlouhodobě hodnoceno také centrum města, kde má problém s parkováním víc než každý 

třetí respondent. Každý čtvrtý pak má problém s parkováním na sídlišti. Parkování u školek je 

nejproblematičtější u MŠ Kollárova (MŠ Letadýlko), v případě škol je problematická hlavně 

škola Tyršova.  

Zajímavé je, pokud se podíváme, odkud jsou respondenti, které trápí parkování v jednotlivých 

částech města. Problém s parkováním na sídlišti mají hlavně jeho obyvatelé, naopak 

s parkováním v centru a u nádraží vyjadřují nespokojenost lidé ze všech částí města.  Zároveň 

se potvrzuje, že problematické je parkování u školních zařízení, kam rodiče děti přivážejí 

autem, nicméně oproti minulosti jeho podíl výrazně poklesl – stěžují si už víceméně obyvatelé 

centra a západu města. 
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9. Rozvoj města  

V bloku otázek věnovaném rozvoji města jsme 

se zeptali, nakolik jsou občané spokojeni se 

stávající možností zapojit se do rozhodování a 

plánování rozvoje města. Více než polovina 

dotázaných je v tomto ohledu spokojena, podíl 

zcela spokojených ale poklesl (z 28% na 16%, viz 

graf č. 40). Celá čtvrtina si nebyla jistá 

odpovědí.  

Pokud by respondenti mohli rozhodovat 

o velkých investicích ve městě a jeho okolí, 

nejvýrazněji by podporovali využití areálu 

bývalého cukrovaru, které podporuje každý 

druhý respondent (viz graf č. 41, srov. s otázkou 

18 – graf č. 27), kde se ukazuje, že opuštěné 

areály tzv. brownfieldů jsou pro obyvatele 

relativně velkým problémem). Značné oblibě se těší také myšlenka budování sítě cyklostezek 

kolem města. Téměř třetina respondentů by investovala do rekonstrukce chodníků a 

místních komunikací (což koresponduje s problémy souvisejícími s dopravou).. Myšlenka 

obchvatu města trápí stále méně respondentů (vzhledem k množství lidí, které uvádějí 

dopravu ve městě jako závažný problém pro životní prostředí, ale i pro bezpečnost, je otázkou, 

proč tato investice klesla z pátého na desáté místo). Další velkou investicí, kterou už má jen 

poloviční podporu proti dřívějšku, je rekonstrukce budov v areálu nemocnice, naopak se 

objevil zájem o nové téma – přivaděč vodních zdrojů a vodojem.  Ostatní investice jsou již 

prioritou pro menší podíl našich respondentů. 
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Graf č. 39: Místa s problematickým parkováním
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10. Informovanost o dění ve městě a činnost městského úřadu 

Poslední část dotazníku se zabývala 

spokojeností občanů s činností městského 

úřadu a informovaností občanů. Nejprve 

jsme se zeptali, nakolik se respondenti cítí 

být informováni o dění ve městě a o 

činnosti městského úřadu. V tomto ohledu 

dopadlo hodnocení města velmi dobře. 

Oproti roku 2016 došlo opět k navýšení 

spokojenosti s touto oblastí a celkově se 

lidé většinou cítí být informování o dění 

ve městě a činnosti úřadu. Plně 

informována se cítí být téměř čtvrtina, 

přes polovinu se cítí být informováno, ale 

nikoliv plně. Necelá sedmina se spíše necítí být informována a pouhá 2 % se necítí být 

informována vůbec. 

Dále jsme se ptali konkrétněji, o jaký typ informací se respondenti zajímají. Jde zejména 

o informace o dění ve městě a o mimořádných událostech jako jsou opravy, uzavírky, 
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Graf č. 41: "Co byste chtěli ve městě podporovat?"
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přerušení dodávek energií. Srovnatelně je zajímají rozvojové plány města. Vzrostl i zájem 

o rozhodování města4.  

 

 

Co se týče informačních kanálů, které občané za tímto účelem využívají, drží se v popředí 

stejné zdroje jako v minulosti. Největší popularitě se těší Českobrodský zpravodaj (ten čte 

skoro devět desetin dotázaných) a tři čtvrtiny dotázaných sledují internetové stránky města. 

Stabilně silně postavení mezi informačními kanály mají přirozeně také mezilidské kontakty. 

Obrovským způsobem stoupá obliba FB profilu města jako zdroje informací, který se 

propracoval na třetí místo. Ostatní informační zdroje jsou využívány o poznání méně. Je však 

patrné, že o informace občané zájem mají, protože pouhá dvě procenta uvedlo, že zájem 

nemá.  

 

                                                      
4 Graf ovlivnilo také vypuštění odpovědi „nevím“, kterou v roce 2016 použilo 16% respondentů. 
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Na závěr jsme se zeptali, zda jsou občané 

spokojeni s prací úředníků při vyřizování formalit 

na městském úřadě. Úředníci byli hodnoceni 

veskrze kladně (v 81 % případů). Více než třetina 

respondentů uvedla, že je s jejich prací velmi 

spokojena. Téměř polovina s drobnými 

výhradami je také spokojena. Pouze desetina 

dotázaných spokojena není. 

Z hlediska hodnocení konkrétních služeb mají 

naši respondenti největší problém s úředními 

hodinami, dlouhým čekáním a kapacitou 

čekáren (kočárky!). Nově se objevují stížnosti na 

to, že úředníci nereagují na e-maily. Kritika se 

snášela na městské policisty a úředníky ze sociálního, stavebního a živnostenského odboru 

(možnost postěžovat si, ale i pochválit využilo 80 respondentů). Protože v dotazníku byly nově 

použity otevřené odpovědi (pouze text), nelze je rozumně graficky zpracovat. 
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SHRNUTÍ  

Ve srovnání s výsledky předchozích ročníků našeho šetření můžeme říci, že spokojenost se 

životem v Českém Brodě celkově stagnuje. V některých oblastech života došlo k mírnému 

zlepšení a v některých ke zhoršení. Změny ve většině oblastí znamenají pokles či nárůst 

spokojenosti v tak malé míře, že se může jednat pouze o chybu našeho měření. 

V této zprávě tedy můžeme konstatovat spíše zásadnější propad spokojenosti oproti 

předchozímu šetření. Nejvýrazněji se to ukazuje v oblasti dopravy. Konkrétně lidé negativně 

hodnotí možnosti parkování. I revitalizace okolí nádraží, která přinesla výrazné zlepšení 

hodnocení v tomto místě z pohledu našich respondentů, již nepřináší dostatek možností pro 

parkování. Do oblasti negativně vnímané se také dostaly podmínky pro cyklisty. Obecně to 

ukazuje, že má-li se trend pozitivního hodnocení podmínek pro život v Českém Brodě dále 

zvyšovat, bude se třeba na oblast dopravy zaměřit.  

Pozitivní zprávou je stále se zvyšující pozitivní hodnocení oblasti bezpečnosti, která byla dříve 

vnímaná v Českém Brodě jako problematická. Zlepšení vidíme také v hodnocení zdravotnictví 

nebo organizaci dopravy v centru města. Vnímání obou oblastí se zlepšilo, ale stále se ukazuje 

jako ambivalentní.  

Porovnáme-li spokojenost s jednotlivými oblastmi života ve městě, můžeme rozdělit 

hodnocené oblasti do čtyř skupin  

a) Velmi pozitivně hodnocené: MHD, podmínky pro pěší, nabídka kulturního 
a společenského vyžití ve městě, podpora města pro volnočasové organizace a spolky, 
kvalita životního prostředí, pocit bezpečí ve městě, možnosti nakupování a dostupnost 
služeb ve městě, nabídka sociálních služeb, práce úředníků Městského úřadu a 
možnost zapojit se do rozhodování. 

b) Spíše pozitivně hodnocené: dopravní infrastruktura obecně, nabídka sportovního 
a rekreačního vyžití ve městě, stav a úprava veřejných prostranství. 

c) Pozitivně i negativně hodnocené: bezpečnost silničního provozu, organizace dopravy 
v centru, nabídka zdravotních služeb. 

d) Spíše negativně hodnocené: možnosti parkování, podmínky pro cyklisty.  

Za hlavní problémy, které trápí obyvatele Českého Brodu, v oblasti dopravy dotázaní označili 

zejména možnosti parkování okolo nádraží či v centru města. Další dopravní problémy souvisí 

zejména s bezpečností. Jako nejproblematičtější místa jsou považovány křižovatky ulic 

Koulová a Jiřího z Poděbrad a v místech diskontů Penny a Lidl. 

Z hlediska bezpečnosti mají dotázaní občané největší strach z problémových osob (zejména 

uživatelů drog) a trápí je obavy o majetek. Za nebezpečné považují stále zejména parky, okolí 

heren či non-stopů. Zároveň je možné říci, že klesá spokojenost s prací Policie ČR, zatímco 

spokojenost s prací městské policie mírně stoupla.  

 V oblasti volného času občané nejvíce postrádají možnost koupání. Ocenili by také okruh pro 

in-line brusle a cyklostezky v okolí města.  
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Ve veřejném prostoru trápí naše respondenty zejména psí exkrementy a nedostatek 

odpadkových košů údržba chodníků a veřejné zelně. Stav a údržbu veřejných prostranství však 

hodnotí obecně spíš pozitivně a oproti předchozím šetřením se spokojenost se stavem 

veřejného prostoru zhoršila. Koneckonců také jedna z prioritních oblastí pro další investice 

jsou komunikace a chodníky, jejichž údržba je jedním z nejpalčivějších problémů. 

Ačkoliv i životní prostředí hodnotí velice kladně, nezamlouvá se jim znečištění ovzduší 

z různých zdrojů – automobily, kanalizace. Obecně automobilový provoz, zejména tranzitní je 

pro respondenty problematický. Nejen kvůli exhalacím, ale také kvůli bezpečnosti.  

Možnosti nakupování a nabídky komerčních služeb jsou vnímány velice kladně, co lidem 

chybí, jsou zřejmě luxusnější služby, které by jim život ve městě zpříjemnily a obohatily tím 

určitým způsobem nabídku spotřeby na maloměstě – ať už to jsou kvalitní restaurace nebo 

blízkost stále otevřených obchodů.  

Nabídka sociálních služeb, je vnímána jako dostatečná, vyšší poptávka je po denním 

stacionáři pro seniory.  Z pozice rodin s dětmi se zdá být problémem nedostatek kapacit 

v mateřských školách.  

Přes mírné zlepšení, je poměrně kriticky stále vnímán stav místního zdravotnictví, kritizována 

je zejména absence pohotovosti a některých odborných lékařů.  

V letošním šetření jsme se blíže zaměřili na školství. Dva nejčastěji zmiňované problémy jsou 

nízká kvalita vyučování a technický stav budov. Nízká kvalita výuky trápí zejména respondenty 

v ZŠ Žitomířské a SOŠ Liblice. Technický stav budovy pak MŠ Kollárova. 

Hlavní investiční priority jsou z pohledů většiny našich respondentů vyžití budov cukrovaru či 

oprava budov v areálu nemocnice. Lidé  by také více investovali do místních komunikací, 

specificky cyklostezek či obchvat města.  
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Tabulka č. 1: Celkové hodnocení jednotlivých oblastí života ve městě5 

  PŘEVLÁDAJÍCÍ HODNOCENÍ 
TENDENCE 

HODNOCENÁ OBLAST 
 

ročník 
Velmi 

negativní 
Spíše 

negativní 
Pozitivní i 
negativní 

Spíše 
pozitivní 

Velmi 
pozitivní 

Dopravní infrastruktura  

2014      

 2016      

2018      

Bezpečnost silničního provozu 

2014      

 2016      

2018      

Možnosti parkování 

2014      

 2016      

2018      

MHD 

2014      

 2016      

2018      

Organizace dopravy v centru města  

2014      

 2016      

2018      

Podmínky pro cyklisty 
2016      

 
2018      

Podmínky pro pěší 
2016       
2018      

Nabídka kulturního a společenského 
vyžití ve městě  

2014      

 2016      

2018      

Nabídka sportovního  
a rekreačního vyžití ve městě 

2014      

 2016      

2018      

Podpora města pro volnočasové 
organizace a spolky 

2014      

 2016      

2018      

Pocit bezpečí ve městě 

2014      

 2016      

2018      

Stav a úprava veřejných prostranství 

2014      

 2016      

2018      

Kvalita životního prostředí 

2014      

 2016      

2018      

                                                      
5 Metodická poznámka: Pro lepší přehlednost a srovnatelnost byl při tvorbě této tabulky sledován pouze podíl spokojených 
(spíše i velmi) a nespokojených (spíše i velmi), při vyloučení odpovědí „nevím“. Kategorie „velmi pozitivní“ zahrnuje oblasti, 
které byly ve více jak 70 procentech hodnoceny pozitivně, „spíše pozitivní“ zahrnuje oblasti, které byly hodnoceny pozitivně 
v 55-69 procentech případů a kategorie „pozitivně i negativně“ zahrnuje oblasti hodnocené ve 45-54 procentech 
pozitivně/negativně atd. Toto rozlišení kategorií zaznamenává pouze obecnou náladu za cenu jistého zjednodušení. I když je 
jedna oblast celkově hodnocena pozitivně, může existovat výrazná skupina obyvatel, která je kritická.  
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Možnosti nakupování  

a dostupnost služeb ve městě  

2014      

 2016      

2018      

Nabídka sociálních služeb 

2014      

 2016      

2018      

Nabídka zdravotních služeb 

2014      

 2016      

2018      

Školství 
2016      

 
2018      

Možnost zapojit se do rozhodování  
a plánování rozvoje města 

2014      

 2016      

2018      

Práce úředníků Městského úřadu 

2014      

 2016      

2018      

 

Legenda: 

Šipky ukazují, zda se převládající hodnocení oproti předchozímu roku zlepšilo či zhoršilo. 

 - stagnace – převládající hodnocení se oproti minulému roku nezměnilo více jak o 2 procenta 

 - mírný nárůst – nárůst větší než 2 procenta, který však nepřekročil hranici převládajícího hodnocení 

předchozího šetření (např. nabídka sportovního a rekreačního vyžití). 

 - výrazný nárůst hodnocení - nárůst, který překročil hranici převládajícího hodnocení předchozího šetření 

(např. organizace dopravy v centru). 

 - mírný pokles – pokles větší než 2 procenta, který však který však nepřekročil hranici převládajícího hodnocení 

předchozího šetření (např. bezpečnost silničního provozu). 

 - výrazný pokles hodnocení – pokles, který překročil hranici převládajícího hodnocení předchozího šetření 

(např. podmínky pro cyklisty). 

 - Velmi výrazný pokles – pokles, který překročil hranici převládajícího hodnocení předchozího šetření  o 

dvě úrovně (např. parkování 


