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ÚVOD
Názorový průzkum realizovalo město Český Brod již potřetí 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 brány v potaz při
aktualizaci strategického plánu rozvoje města.
Dotazníkové šetření navazuje na názorové průzkumy prováděné v minulých letech
(2007 a 2012). Zachycuje tak, jak občané vnímají změny ve městě v posledních sedmi 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 oproti minulým průzkumům aktualizován, aby lépe odpovídal
současným tématům života ve městě a umožnil jeho jednotlivé aspekty sledovat pravidelně
a dlouhodobě. Cílem průzkumu bylo zjistit názor občanů Českého Brodu na současné
podmínky pro život ve městě, a to z hledisek: dopravy, bezpečnosti, vzhledu města, podmínek
pro trávení volného času, nabídky sociálních služeb ad. Zároveň zjišťoval názory lidí na další
rozvoj města. Lze namítnout, že dotazník nepostihl do detailu všechny oblasti života ve městě,
ale to ani nebylo jeho hlavním cílem. Hlavním smyslem dotazníkového šetření bylo podnítit
zájem občanů o dění v Českém Brodě a hlavně pomoci obyvatelům zamyslet se nad
budoucností města. V rámci veřejných setkání s představiteli radnice, které Český Brod často
pořádá, je pak možné jednotlivé oblasti diskutovat do detailu.

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, newsletter města, aktuality na webových
stránkách města). Zejména tento prostředek přispěl k tomu, že se do dotazníkového
šetření i navzdory prázdninovému termínu zapojilo 465 občanů. Je to sice o trochu méně
než v roce prvního šetření, tj. v roce 2007, kdy se podařilo získat názory 587 občanů, ale
v porovnání s ostatními městy podobné velikosti lze letošní šetření označit za úspěšné,
zejména ve srovnání se šetřením z roku 2012, kdy se zapojilo pouze 138 občanů.
 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 plně reprezentativní.
Můžeme ale tvrdit, že každý dostal stejnou možnost zúčastnit se dotazníkové akce,
každý byl informován, a předpokládáme tak, že získané odpovědi představují názory
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aktivních a zainteresovaných obyvatel Českého Brodu, kterým není život a dění ve městě
lhostejný. O tom, jak je možné tuto skupinu aktivních občanů popsat, pojednáme
detailně dále.
 Dotazník byl distribuován v tištěné formě,
Graf č. 1: Metody sběru dat
ale zároveň byla vytvořena také jeho
elektronická verze. Zhruba dvě třetiny
respondentů zvolily raději elektronický
dotazník, třetina pak dotazník tištěný (viz
tištěný dotazník
32%
graf č. 1). Elektronická forma dotazování
internet
se tak ukázala být efektivní a oproti své
ový
dotazní
papírové verzi se těšila větší oblibě
k
(zejména u mladší a střední generace, ale
68%
využilo ji i nezanedbatelné množství
N = 465
seniorů).
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1. Sociodemografické charakteristiky dotázaného vzorku1
Ještě než přistoupíme k samotné analýze názorů občanů Českého Brodu, je třeba popsat
dotázaný 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.
Ženy a muži byli v dotázaném vzorku
zastoupeni poměrně vyváženě (viz graf č. 2).
Ženy se zapojily nepatrně více, a to v 53,4 %
případů (tj. pouze o dvě procenta více, než
je procentní zastoupení žen v celé populaci
Českého Brodu). Muži se zapojili ve zbývajících
46,6 % případů. Ženy ve dvou třetinách případů
zvolily možnost vyplnit elektronickou verzi
dotazníku (67,4 %), zatímco muži ji preferovali
častěji (80, 8 %).
Co se týče věkové struktury dotázaného vzorku
(viz graf č. 3), skoro polovinu dotázaných
tvořila věková skupina 25–44 let. Šestina
respondentů spadala do věkové skupiny 15–24 let. Čtvrtinou byla zastoupena skupina 45–64
let. Senioři 65+ byli zastoupeni pouhou desetinou. 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 25–44 let. Občané starší 45 let byli naopak zastoupeni v menší míře.

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 = 442
znamená, že na otázku odpovídalo 442 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.
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Graf č. 3: Věková struktura dotázaného
vzorku
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Z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání
jsou mezi dotázanými nejčastěji zastoupeni
lidé s úplným středním vzděláním
(s maturitou) – téměř polovina dotázaných.
Skoro dvě pětiny vzorku tvoří lidé
s vysokoškolským vzděláním. Zhruba osminu
pak lidé s neúplným středním vzděláním,
resp. vyučení, a zbylou šestnáctinu 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) a osob se základním vzděláním
bylo zhruba třikrát méně, než je jejich
zastoupení v populaci. Obdobně nerovné zapojení vzdělanostních skupin se projevilo už
i v minulých šetřeních a zdá se, že platí tendence, 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. Přes polovinu vzorku tvoří lidé pracující
v zaměstnaneckém poměru (viz graf č. 5). Šestinu vzorku pak představují důchodci a obdobně
jsou zastoupeni i studenti. Skoro desetinu pak tvoří podnikatelé. Jen okrajově byly zastoupeny
osoby v domácnosti, nezaměstnaní a lidé v invalidním důchodu.
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Graf č. 5: Struktura respondentů podle
ekonomické aktivity
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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 ve více jak dvou pětinách případů. Skoro
pětinu vzorku pak tvoří manželské páry žijící bez dětí. Šestinou pak jsou zastoupeny
vícegenerační domácnosti a zhruba desetinu tvoří singles. Další typy domácností (včetně
samoživitelů) byly zastoupeny jen okrajově.

Tabulka č. 1: Struktura dotázaného vzorku podle složení domácnosti
Typ domácnosti

Četnost

Procenta

oba rodiče s dítětem (dětmi)

204

44%

manželé žijící v domácnosti bez dětí
vícegenerační domácnost
jednotlivec
jiný typ
jeden rodič s dítětem (dětmi)

83
64
49
31
26

18%
14%
11%
7%
6%

Celkem

457

100%

8

Třetí názorový průzkum mezi obyvateli Českého Brodu, 2014

Graf č. 6: "Jak dlouho
bydlíte v Českém Brodě?"
méně
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Skoro dvě třetiny dotázaných lze označit za
starousedlíky, protože v Českém Brodě žijí déle než
15 let (viz graf č. 6). Přes pětinu dotázaných pak tvoří
lidé, kteří zde žijí 5–15 let. A nejméně, avšak nikoliv
nezanedbatelně, jsou zastoupeni nově příchozí
(14 %). Tato struktura dotázaného vzorku odpovídá
vzorku dotázanému v roce 2012. Oproti roku 2007
však došlo k poklesu dotázaných starousedlíků
(tehdy tvořili 75 % vzorku). Z prostorového hlediska
lze vzorek rozdělit zhruba na pětiny, přičemž jedna
pětina respondentů žije na sídlišti a na jihu města,
druhá pětina v centru města či na Malechově, třetí
na západě města a další za tratí. Zbývající pětinu tvoří
obyvatelé Liblic, Štolmíře, Zahrad či blízkého okolí
(viz graf č. 7).

Graf č. 7: Struktura dotázaného vzorku podle místa
bydliště
sídliště a jih města
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2. Doprava ve městě
První tematický blok otázek se týkal dopravy. Ptali jsme se, jaký způsob dopravy respondenti
využívají pro pohyb po Českém Brodě (viz graf č. 8). Není žádným překvapením, že drtivá
většina (zhruba čtyři pětiny) dotázaných se pohybuje po Českém Brodě pěšky. Více jak
polovina dotázaných navíc jezdí automobilem. Také bicykl se u obyvatel Českého Brodu těší
velké oblibě, jelikož jej využívá skoro třetina dotázaných. Několik respondentů navíc uvedlo,
že běžně jezdí na skateboardu či na kolečkových bruslích. Maminky pak zdůrazňovaly, že chodí
pěšky s kočárkem. Zatímco ženy uváděly mírně častěji, že se po Českém Brodě pohybují pěšky,
automobil i kolo využívají oproti mužům v menší míře (viz graf č. 9).

Graf č. 9: Využívané způsoby
dopravy - srovnání muži / ženy

Graf č. 8: Využívané způsoby
dopravy
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Dále jsme se ptali, nakolik jsou občané Českého Brodu spokojeni s jednotlivými aspekty místní
dopravy (viz graf č. 10). Doprava jako taková byla v předchozích dvou průzkumech hodnocena
velmi negativně. Zdá se, že tento stav přetrvává, protože zcela spokojených respondentů se
vyskytovalo pomálu. Zpravidla se respondenti uchylovali k méně kategorickému hodnocení
a volili varianty „spíše (ne)spokojen/a“. Nejlépe byla hodnocena dopravní infrastruktura, s níž
je spíše spokojena polovina respondentů. Obdobně byla hodnocena také bezpečnost
silničního provozu, ale v tomto případě bylo více nespokojených respondentů. Podmínky pro
parkování byly hodnoceny ambivalentně. Kolem třetiny respondentů je spíše spokojeno,
obdobný počet odpověděl, že je spíše nespokojen. Zcela spokojena je desetina z nich, zcela
nespokojena rovněž desetina. Nejhůře hodnocena byla organizace dopravy v centru města,
s níž je plná čtvrtina respondentů zcela nespokojena a další třetina uvedla, že je spíše
nespokojena. Při hodnocení MHD se projevil fakt, že není příliš využívána (viz předchozí otázka
na způsoby dopravy). Dvě pětiny dotázaných tak nevěděly, jak ji ohodnotit. Z těch, kteří mohli
hodnotit, tři desetiny uvedly, že jsou spíše spokojeny.
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Graf č. 10: Spokojenost s jednotlivými aspekty dopravy
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U otázky týkající se hlavních dopravních problémů (viz graf č. 11) se jako nejpalčivější (resp.
pociťovaný velkým množstvím lidí) projevil problém bezohledného chování řidičů (obdobně
jako v roce 2012) a problém kvality a údržby komunikací (oproti roku 2012 se zdá, že tento
problém narostl), v obou případech tyto problémy uváděly dvě pětiny respondentů, což
odpovídá procentu nespokojených respondentů u předchozí otázky. Kolem třetiny
respondentů trápí kvalita a údržba chodníků. Obdobně často byly zmiňovány problémy
s parkováním. Skoro čtvrtina uváděla špatné dopravní značení. Nezanedbatelný je také
problém s nevhodnými podmínkami pro cyklisty, který trápí skoro pětinu respondentů.
Naopak se zdá, že osvětlení komunikací, počet přechodů pro chodce či pokrytí MHD zde není
vnímáno jako příliš problematické. Mezi slovními odpověďmi v kategorii „jiné“ zaznívaly výtky
na adresu častých změn dopravního značení, absence pěší zóny v centru, nepřehledných
křižovatek, přednosti zprava, komplikovaného průjezdu náměstím či velkého počtu
betonových bariér. Ženy a muži se ve svých odpovědích příliš nelišili, rozdíl byl patrný pouze
v tom, že muži častěji uváděli jako problém kvalitu a údržbu komunikací, zatímco ženy více
uváděly bezohledné chování řidičů. Odpovědi respondentů samozřejmě do značné míry
souvisely s tím, jakým způsobem se dotyční pohybují po městě. Motoristé si častěji stěžovali
na dopravní značení a na parkování, zatímco respondenti, kteří se běžně pohybují pěšky (což
nevylučuje, že běžně využívají i automobil) uváděli častěji bezohlednost řidičů a nedostatek
přechodů. Cyklisté taktéž více uváděli bezohlednost řidičů a výrazně častěji označovali za
problém nevhodné podmínky pro cyklistiku.
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Graf č. 11: Pociťované dopravní problémy
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Co se týče míst, kde je parkování vnímáno jako problematické (viz graf č. 12), negativnímu
hodnocení dominovalo okolí nádraží, které uvedla více jak třetina respondentů, což je
znatelný pokles oproti roku 2012, kdy tuto oblast uváděla více jak polovina dotázaných. Pětina
pak uváděla sídliště a jih města, obdobně často bylo zmiňováno centrum města. Šestina
odpověděla, že neví a pětiny respondentů se otázka netýkala, jelikož nemají auto. Mezi
slovními odpověďmi figurovala v případě centra města zejména obě náměstí, ulice Kollárova
a prostor před poštou. V oblasti sídliště a jihu města byla zmiňována oblast Na Cihelně, za tratí
pak u Karmy. Dále byly za problematické označovány oblasti okolo škol a školek.

Graf č. 12: Místa s problematickým parkováním
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na sídlišti a jihu města

19%

v centru města

19%

nevím

15%

za tratí (Škvárována a Mexiko)

5%

jiné místo

4%

žádné takové místo není

3%

v západní části města

1%
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N = 566 / 445

12

Třetí názorový průzkum mezi obyvateli Českého Brodu, 2014

3. 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,
skoro polovina respondentů je spíše či
zcela spokojena (49 %, viz graf č. 13). Necelá
třetina (29 %) uvedla, že je spíše
nespokojena. Zcela nespokojena je pouze
desetina. Oproti roku 2012 lze zaznamenat
lehký pokles spokojenosti (v roce 2012 bylo
spíše či zcela spokojeno 55 % respondentů).
Věk respondentů překvapivě neměl na tuto
otázku výrazný vliv. Mladší generace však
byly více vyhraněné ve svých odpovědích
(byly častěji zcela spokojeny či zcela
nespokojeny).

Graf č. 13: Míra spokojenosti
s nabídkou sportovního
a rekreačního vyžítí ve městě
zcela
spokojen/a
12%

nevím
12%
zcela
nespokojen/a
10%

spíše
spokojen/a
37%

spíše
nespokojen/a
29%

N = 424

Pokud dotázaní občané nebyli zcela spokojeni, ptali jsme se dále, co v oblasti sportu a rekreace
postrádají. Obdobně jako v předchozích průzkumech plné tři čtvrtiny z nich uvedly, že jim
chybí možnost koupání. Tři desetiny pak postrádají okruh či stezky pro in-line bruslení. Více
jak čtvrtina uvedla nedostatečný počet cyklostezek a obdobně často byla tematizována volně
přístupná sportoviště. Mezi „jinými“ často zazníval skatepark.

Graf č. 14: Chybějící možnosti pro sport a rekreaci
možnost koupání
okruh/stezky pro in-line bruslení
cyklostezky
volně přístupná sportoviště
dětské dopravní hřiště
úpravy okolní krajiny ke sportování
dětská hřiště
hřiště pro seniory
naučné stezky ve městě a okolí
jiné
tělocvičny pro halové sporty
nevím

75%
30%
27%
26%
13%
13%
9%
9%
8%
8%
5%
4%
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O něco spokojenější se občané zdají být
s nabídkou kulturního a společenského
vyžití (viz graf č. 15). Spokojenost s touto
oblastí života převládá. Více jak polovina
dotázaných je spíše spokojena (62 %),
avšak pouze 10 % je spokojeno zcela.
Čtvrtina pak je spíše nespokojena a pouhá
dvacetina zcela nespokojena. Oproti roku
2012 spokojenost v této oblasti vzrostla
(z 51 % spíše či zcela spokojených na 62
%). Na spokojenost v této oblasti však měl
výrazný vliv věk. Zejména věková skupina
15–24 let projevovala menší spokojenost
(spíše nespokojených bylo 40 % z nich).

Graf č. 15: Míra spokojenosti
s nabídkou kulturního a
společenského vyžítí ve městě
zcela
nespokojen/a
5%

zcela
spokojen/a
10%

nevím
8%

spíše
spokojen/a
52%

spíše
nespokojen/a
25%

V souvislosti s rekonstrukcí budovy
N = 422
bývalého kina Svět jsme se dále ptali, jaký
program by zde dotázaní v budoucnosti rádi navštěvovali. Více jak polovina z nich by měla
radost z filmových představení. Obdobně preferovaná jsou divadelní představení. Značné
popularitě by se mohly těšit i koncerty (nikoliv však vážné hudby) a programy pro děti. Mezi
vlastními odpověďmi respondenti uváděli, že by zde uvítali různorodý program a nejlépe vše
z nabízeného.

Graf č. 16: Preferovaný program v bývalém kinu Svět
filmová představení
divadelní představení
koncerty jiných hudebních žánrů
program pro děti
populárně vzdělávací akce
koncerty vážné hudby
autorská čtení, literární akce
taneční představení
nevím
jiné
folklorní vystoupení

58%
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36%
30%
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7%
6%
3%
2%
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Dále jsme se ptali, nakolik jsou respondenti
spokojeni se současnou podporou města pro
volnočasové organizace a spolky. I v této
oblasti převažovala spokojenost. Pouze
minimum respondentů je v tomto ohledu
nespokojeno, avšak skoro třetina z nich toto
téma nedokáže zhodnotit. Můžeme se
domnívat, že je to tím, že s fungováním
volnočasových organizací nemají přímou
zkušenost.

Graf č. 17: Míra spokojenosti
s podporou města pro
volnočasové organizace a spolky

nevím
31%

zcela
nespokojen/a
3%
spíše
nespokojen/a
13%
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4. Bezpečnost ve městě
Další otázky se týkaly bezpečnosti ve městě, protože pocit (ne)bezpečí je významným
ukazatelem kvality života ve městě. Oproti předchozím průzkumům jsme se tentokrát pokusili
zeptat podrobněji. K otázce, zda se dotyční cítí ve městě bezpečně, jsme dali na výběr ze širší
škály odpovědí (nikoliv pouze ano / ne). Ukázalo
Graf č. 18: Pocit bezpečí ve
se, že ačkoliv v přechozích letech převládala
městě
odpověď „ne“, onen pocit nebezpečí nemusí být
nevím naprosto
příliš vyhraněný. Ačkoliv i dle tohoto průzkumu
1% bezpečně
rozhodně
2%
převládá v Českém Brodě pocit nebezpečí, není
ne
18%
tak výrazný jako v předchozích letech (55 %
oproti 79 % v roce 2012 a 68 % v roce 2007).
Ačkoliv zcela bezpečně se cítí pouhé dvě procenta
spíše
dotázaných, 42 % uvedlo, že se cítí spíše
ano
bezpečně. Pocit (ne)bezpečí se nijak nelišil podle
42%
místa bydliště, pouze v okrajových částech města spíše ne
37%
(Liblice, Štolmíř, Zahrady) se respondenti cítí
N = 440
o něco bezpečněji.
Co je nejčastější příčinou obav dotázaných obyvatel? Lidé se obávají zejména častého výskytu
problémových osob (ve více jak polovině případů) a mají obavy spojené s uživateli drog
(46 %). Skoro třetina dotázaných se bojí o svůj majetek (např. krádeže aut a vloupání). Obavy
jsou mnohdy spojené také s jinými etnickými skupinami, nedostatečnou činností Městské
policie či nevhodným chováním mladistvých.

Graf č. 19: "Čeho se nejvíc obáváte?"
častého výskytu problémových osob
mám obavy spojené s uživateli drog
mám obavy o majetek
jiných etnických skupin
nedostatečné činnosti Městské policie
nevhodného chování mladistvých
špatně osvětlených míst
velkého množství heren ve městě
nedostatečné činnosti Policie ČR
problémů s bezpečností dopravy
jiné
nevím
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V souvislosti s tématem bezpečí jsme se dále zeptali, jaká místa považují obyvatelé Českého
Brodu za nebezpečná. Plné dvě třetiny mají s pocitem nebezpečí spojeny parky. Skoro tři
pětiny uvedly jako nebezpečná okolí heren a non-stopů, obdobně dopadlo nádraží a jeho
okolí. Více jak čtvrtina považuje za nebezpečné celé centrum města. Oproti předchozím
rokům výrazně vzrostly obavy spojené s prostředím heren a non-stopů, což bývalo pouze
okrajovým tématem.

Graf č. 20: Nebezpečná místa
parky

66%

okolí heren a non-stopů

59%

nádraží a okolí

58%

centrum města

28%

sídliště

18%

okolí supermarketů

14%
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11%
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7%
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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. Dvě třetiny
dotázaných jsou v tomto ohledu spíše
spokojeny, přičemž zcela spokojena je osmina
dotázaných. Nespokojených respondentů je
kolem pětiny.

Graf č. 21: Míra spokojenosti se
stavem a úpravou veřejných
prostranství
nevím
zcela
nespokojen/a 1%
zcela spokojen/a
3%
spíše
12%
nespokojen/a
19%

V další otázce dostali respondenti možnost
vyjádřit své výhrady k současnému stavu
spíše
spokojen/a
veřejných prostranství. Jak je vidět na
65%
následujícím grafu č. 21, nejproblematičtěji je
N = 436
vnímán vandalismus a problémy s psími
exkrementy. Obojí vnímá jako problematické skoro polovina respondentů. Tři desetiny pak
považují za problém nedostatek košů v ulicích. Zmiňována byla také nedostatečná údržba či
obnova veřejné zeleně. Mezi slovními odpověďmi figuroval zejména plevel a nedostatek
laviček (mimo centrum).

Graf č. 22: Nedostatky veřejných prostranství
vandalismus

47%

problémy s psími exkrementy

46%

málo odpadkových košů v ulicích

31%

nedostatečná údržba či obnova zeleně

24%

nepořádek v okolí domů

16%

nedostatečná zimní údržba

14%

přeplněné odpadní nádoby

14%

není zabezpečen pravidelný úklid ulic

13%
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9%

nevím
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I se životním prostředím jako takovým se zdají
Graf č. 23: Míra spokojenosti
být naši respondenti velice spokojeni (viz graf
s kvalitou životního prostředí
č. 23). Hodnocení je v tomto ohledu obdobné
(dokonce i o trochu lepší) než u předchozí
nevím
otázky týkající se veřejných prostranství, tedy
zcela
zcela
3%
nespokojen/a
dvě třetiny jsou spíše spokojené, skoro
spokojen/a
1%
spíše
15%
šestina zcela spokojena. Dále jsme se ptali na
nespokojen/a
pociťované zdroje možného ohrožení
14%
životního prostředí (viz graf č. 24). V této
otázce se respondenti ukázali být nepříliš
vyhranění. Z nabízených možných zdrojů
ohrožení dotázaní nejčastěji vybírali černé
skládky (třetina dotázaných). Okolo čtvrtiny a
spíše
spokojen/a
více respondentů uvádělo různé zdroje
67%
znečištění ovzduší: zápachem z kanalizace,
N = 465
automobilovou dopravou, či lokálními
topeništi. Jako vnímaný problém se jeví také opuštěné či nevyužívané průmyslové
a zemědělské objekty a hluk z automobilové dopravy.

Graf č. 24: Pociťované problémy životního prostředí
černé skládky
znečištění ovzduší zápachem z kanalizace
znečištění ovzduší dopravou
znečištění ovzduší lokálními topeništi
opuštěné nebo nevyužívané objekty
hluk z automobilové dopravy
problémy s tříděním odpadu
hluk ze železniční dopravy
jiné
nevím
nakládání s nebezpečnými odpady
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6. Život ve městě
Zhruba polovina našich respondentů tráví většinu dne přímo v Českém Brodě (má zde práci,
studuje tu apod.). Zlomek dotázaných (8 %) tráví většinu dne v nejbližším okolí města (cca do
10 km). Dvě pětiny dotázaných vyjíždí za prací či studiem do vzdálenějších měst či obcí. Tato
struktura respondentů se zdá být v čase stabilní. Každodenně vyjíždějí za prací zejména muži
se středním či vysokým vzděláním. Výrazný je v tomto případě také vliv věku. Dojíždějí zejména
lidé ve věku 15-44 let, přičemž podskupina 25-34 let tak činí ve více jak polovině případů.

Graf č. 25: "Kde trávíte převážnou
část pracovního dne?"
60%

51%

50%

41%

40%
30%
20%
8%

10%
0%
přímo ve městě

v nejbližším okolí
cca do 10 km

ve vzdálenějším
městě či obci

N = 446

Tradičně jsme se také ptali na potenciální
Graf č. 26: "Využil/a byste možnost
možnost odstěhování (viz graf č. 26).
odstěhovat se z města?"
Většina dotázaných možnost odstěhovat
nevím
se odmítá, avšak zcela jistých si je v tomto
10%
ohledu jen 23 % dotázaných. Konkrétně by
určitě ne
určitě
23%
možnosti odstěhovat se určitě využila jen
ano
desetina dotázaných. Skoro čtvrtina by
11%
sice váhala, ale reálně by nad tím
uvažovala. Naopak spíše zamítavý postoj
měla třetina dotázaných a skoro čtvrtina
byla přesvědčena, že by takové příležitosti
spíše ano
určitě nevyužila. Zbývající desetina si
23%
spíše ne
nebyla
jista.
Obdobně
odpovídali
33%
respondenti také v minulých průzkumech.
N = 460
U této otázky se výrazně projevuje věk
respondenta. S určitou mírou pravděpodobnosti lze tvrdit, že čím mladší respondent, tím
spíše si dokáže představit, že by se z města odstěhoval. Nejvýraznějším potenciálním
důvodem k odstěhování je špatné pracovní uplatnění v této lokalitě (viz graf č. 27). Tento
důvod uvedly více jak dvě pětiny dotázaných. Zdá se, že jde o problém, jehož intenzita od roku
2012 vzrostla, protože tehdy jej uvádělo méně lidí. Více jak třetina by zvažovala odchod
20
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z města kvůli špatné bezpečnostní situaci, což je problém, u něhož se naopak projevuje
pozitivní trend a zmínil ho menší podíl respondentů než u minulého průzkumu. Čtvrtina by
k takovému kroku přistoupila z osobních důvodů. Značně problematizována v této souvislosti
také byla nedostupnost služeb v pozdních odpoledních hodinách, ačkoliv, jak uvidíme dále,
obecná spokojenost s možnostmi nakupování a s nabídkou služeb je poměrně vysoká.
V kategorii „jiné“ byly zmiňovány také tyto důvody: nedostatečná zdravotní péče a nekvalitní
základní školství.

Graf č. 27: Potenciální důvod k odstěhování
špatné pracovní uplatnění ve městě
nespokojenost s bezpečností ve městě
osobní důvody
nedostupné služby v pozd. odpol. hodinách
nízká kvalita obchodů a služeb
nespokojenost se stávajícím bydlením
nedostatek kulturního vyžití
láká mě venkovský styl života
čistota a životní prostředí ve městě
nové bydlení je nedostupné
jiné
nevím
láká mě velkoměstský styl života
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S možností nakupování a s dostupností
Graf č. 28: Míra spokojenosti
služeb ve městě jsou dotázaní občané vcelku
s možnostmi nakupování
spokojeni, přičemž skoro čtvrtina je
a dostupností služeb ve městě
spokojena zcela (viz graf č. 28). Více jak
zcela
nevím
polovina má pouze drobné výhrady, ale jinak
nespokojen/a
1%
zcela
je spojena. Celkem tedy plné tři čtvrtiny
2%
spokojen/a
spíše
dotázaných jsou spíše či zcela spokojeny.
21%
nespokojen/a
Naopak spíše nespokojena je pětina
22%
dotázaného vzorku. Zcela nespokojený je však
pouze zlomek. Nejvíce spokojení jsou
obyvatelé západní části města, naopak
obyvatelé oblasti za tratí jsou spokojeni
spíše
nejméně. V návaznosti na tuto otázku jsme se
spokojen/a
ptali, jaké obchody či služby respondenti
54%
postrádají. Dvě pětiny respondentů, kteří
N = 437
nejsou zcela spokojeni, postrádají menší obchody s delší otevírací dobou (tj. večerky). Více jak
třetina postrádá konkrétní specializované prodejny. Čtvrtina by uvítala menší obchody
v okrajovějších částech města.
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Graf č. 29: Chybějící či nedostatečné komerční služby
menší obchody s delší otevírací dobou

41%

specializované prodejny

35%

menší obchody v různých částech města

25%

supermarket/ hypermarket

17%
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13%
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13%

nevím

12%
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7%
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Co se týče spokojenosti s aktuální nabídkou sociálních služeb, taktéž mezi respondenty
převládá spokojenost, i když v tomto případě skoro třetina dotázaných nebyla schopna
hodnocení, zřejmě proto, že nemají se sociálními službami zkušenost. Spíše nespokojených
respondentů byla pouhá desetina. Pokud mají dotázaní připomínky, tak spíše drobnější,
protože dvě pětiny z nich uvedly, že jsou spíše
spokojeny. Zcela spokojených pak je skoro
Graf č. 30: Míra spokojenosti
šestina. Dále nás zajímalo, jaké sociální služby
s nabídkou sociálních služeb
dotázaní postrádají, či u kterých služeb pociťují
zcela
nevím
nedostatek kapacit. V tomto případě
spokojen/a
31%
15%
nedokázalo odpovědět ještě více dotázaných
(44 %). Vzhledem k tomu, že sociální služby se
netýkají celé populace, ale vždy jen rodin těch,
kteří je potřebují, je třeba pohlížet na data ve
větším detailu. Největší poptávka je po
domově s pečovatelskou službou, který by
zcela
spíše
nespokojen/a
ocenila čtvrtina dotázaných. Pětina by také
spokojen/a
1%
uvítala navýšení kapacit v domově seniorů.
43%
spíše
nespokojen/a
Nezanedbatelná šestina by uvítala zřízení
10%
N = 426
stacionáře či odlehčovací služby.
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Graf č. 31: Chybějící či nedostatečné sociální služby
nevím
dům s pečovatelskou službou
domov pro seniory
stacionáře a odlehčovací služby
služby pro osoby v extrémní sociální tísni
domov pro matky s dětmi
mateřské centrum
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
manželská a rodičovská poradna
jiné

44%
25%
19%
16%
12%
11%
11%
8%
4%
3%
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Co se týče zdravotních služeb, převládá naopak nespokojenost (viz graf č. 32). Celá pětina
dotázaných je v tomto ohledu nespokojena velmi a další dvě pětiny spíše nespokojeny. Celkem
tedy 60 % respondentů je spíše či zcela
Graf č. 32: Míra spokojenosti
nespokojeno. Naopak spíše spokojena
s nabídkou zdravotních služeb
je pouhá čtvrtina a zcela spokojena jen
zcela
nevím
spokojen/a
desetina. Nespokojenost se projevila
4%
9%
zcela
zejména u věkové skupiny 25–44 let
nespokojen/a
a u mužů. Skoro polovina dotázaných
21%
spíše
spokojen/a
postrádá
ve
městě
chirurgickou
27%
pohotovost a třetina postrádá dentistu.
Pětina navíc využila možnosti slovní
odpovědí. Zaznívala zejména kritika
místní nemocnice a kvality místního
zdravotnictví. Z odpovědí vykrystalizovala
poptávka po pohotovosti obecně (včetně
spíše
nespokojen/a
dětské) a porodnici.
39%
N = 429
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Graf č. 33: Chybějící či nedostatečné zdravotní služby
chirurgická pohotovost

48%

zubní lékař

32%

jiné

20%

rehabilitace, fyzioterapie

18%

praktický lékař

16%

nevím

13%

odborný lékař

12%

dětský lékař

6%

lékárna
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Ptali jsme se také, s jakými problémy se potýkají místní rodiny. Většina respondentů uváděla
nedostatek míst v mateřských školách. Dvě pětiny považují za problém návrat do zaměstnání
po rodičovské dovolené či dopravní bezpečnost. Mezi problémy, které trápí více jak čtvrtinu
dotázaných, se dále objevil nedostatek zkrácených pracovních úvazků a nedostatek
bezpečných a kvalitních hřišť.2 Oproti roku 2012 se znatelně zlepšilo vnímání bariérovosti
města.

Graf č. 34: Problémy rodin
nedostatek míst v mateřských školách
návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené
dopravní bezpečnost
nedostatek zkrácených pracovních úvazků
nedostatek bezpečných a kvalitních hřišť
otevírací doba mateřských škol
chybí jesle
otevírací doba školních družin
bariérovost města pro pohyb s kočárky a dětmi
omezené možnosti hlídání dětí
chybí hromadná doprava do škol v rámci města
jiné

56%
40%
39%
31%
29%
19%
16%
13%
12%
11%
6%
4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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2

Výsledky tak v podstatě odpovídají výsledkům z minulého šetření realizovaného před dvěma lety. Nově však
byla zařazena varianta odpovědi „nedostatek bezpečných a kvalitních hřišť“ a zdá se, že je vnímána též jako velmi
problematická.
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7. 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. Polovina dotázaných
je v tomto ohledu spokojena, i když pouze osmina je spokojena zcela. Čtvrtina pak uvedla, že
spokojená není, avšak zcela nespokojených je pouze 6 %. Plná čtvrtina si nebyla jistá odpovědí
(tedy buď nebyla informována, či o tento
typ aktivity nemá zájem). Pokud by
Graf č. 35: Míra spokojenosti
respondenti mohli rozhodovat o velkých
s možností zapojit se do rozhodování
investicích ve městě a jeho okolí,
a plánování rozvoje města
nejvýrazněji by podporovali rekonstrukci
zcela
spokojen/a
budov v areálu nemocnice, což zřejmě
nevím
13%
souvisí s převládajícím kritickým postojem
25%
k místnímu zdravotnictví. Dále by místní
uvítali rekonstrukci chodníků a komunikací
(což koresponduje s problémy souvisejícími
zcela
s dopravou). Značné oblibě se těší také nespokojen/a
6%
myšlenka budování sítě cyklostezek kolem
spíše
měst a rekonstrukce sportovních areálů.
spokojen/a
spíše
38%
Obdobně velké popularitě se těší také
nespokojen/a
představa další rekonstrukce kina Svět.
18%
N = 429
Nelze opomenout také zájem o navýšení
kapacit v zařízeních pro seniory.

Graf č. 36: ""Co byste chtěli ve městě podporovat?"
rekonstruovat budovy v areálu nemocnice
rekonstruovat chodníky a místní komunikace
vybudovat sítě stezek pro cyklisty kolem města
rekonstruovat sportovní areály
rekonstruovat budovu kina Svět
navýšit kapacitu v zařízeních pro seniory
rekonstruovat vodovodní a kanalizační sítě
vytvořit zázemí pro cyklistickou dopravu
vybudovat nové nájemní byty
vybudovat místa pro setkávání mladých
obnovit průmyslovou zónu
vybudovat infrastrukturu pro výstavbu rodinných…
rekonstruovat SOŠ Liblice pro potřeby ZŠ

0%

49%
42%
35%
32%
31%
26%
22%
21%
18%
18%
14%
11%
6%

10%

20%

30%

40%

50%

N = 1456 / 447

25

Třetí názorový průzkum mezi obyvateli Českého Brodu, 2014

8. Informovanost o dění ve městě a činnost městského úřadu
Poslední část dotazníku se zabývala
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 dobře. Plně informována se
cítí být pětina, polovina se cítí být
informována, ale nikoliv plně. Další pětina se
spíše necítí být informována a pouhá tři
procenta se necítí být informována vůbec.
Dále jsme se ptali konkrétněji, jaký typ
informací respondenti postrádají. Jde
zejména o informace o hospodaření města,
o službách pro občany a o rozvoji města.

Graf č. 37: Pocit informovanosti
o dění ve městě a činnosti MÚ
vůbec nevím
4%
3%

plně
20%

spíše ne
22%
spíše
ano
51%

N = 429

Graf č. 38: Chybějící typ informací
informace o hospodaření města

40%

informace o službách pro občany

38%

informace o rozvoji města

36%

aktuální informace o dění ve městě

21%

informace pro podnikatele

10%
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7%
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Co se týče informačních kanálů, které občané za tímto účelem využívají, největší popularitě se
těší Českobrodský zpravodaj (ten čte skoro devět desetin dotázaných) a tři čtvrtiny
dotázaných sledují internetové stránky města. Třetina čte také Českobrodsko. Stabilně silně
postavení mezi informačními kanály mají přirozeně také mezilidské kontakty. Ostatní
informační zdroj jsou využívány o poznání méně. Je však patrné, že o informace občané zájem
mají, protože pouhé jedno procento uvedlo, že zájem nemá.
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Graf č. 39: Využívané zdroje informací
Českobrodský zpravodaj
internetové stránky města
Českobrodsko
z doslechu od přátel a známých
FB profil města
úřední deska Městského úřadu
informační centrum města
elektronický newsletter radnice
účast na jednání zastupitelstva města
osobní návštěva na radnici
besedy se zástupci města
telefonický dotaz na radnici
odjinud
informace nevyhledávám, nemám zájem
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Na závěr jsme se zeptali, zda jsou občané
Graf č. 40: Míra spokojenosti
spokojeni s prací úředníků při vyřizování
s prací úředníků MÚ
formalit na městském úřadě. Úředníci byli
nevím
velmi
velmi
hodnoceni veskrze kladně (v 77 % případů).
11%
spokojen/a
nespokojen
27%
Čtvrtina respondentů uvedla, že je s jejich
5%
prací velmi spokojena. Téměř polovina
spíše
s drobnými výhradami je také spokojena. nespokojen/a
10%
Pouze desetina dotázaných spokojena spíše
není a velmi nespokojena je pouhá dvacetina.
Zbývající desetina však nebyla schopná práci
úředníků ohodnotit. Několik málo výhrad
spíše
spokojen/a
v další otázce směřovalo na adresu vyřizování
N = 457
47%
osobních dokladů či na vyřizování stavebního
povolení, kolaudace apod. Kategorie „jiné“ v tomto případě sloužila spíše jen na pochvaly
adresované úředníkům. Většina respondentů, kteří využili volného řádku k formulaci vlastní
odpovědi, uvedla, že se s žádným problémem na MÚ nesetkala.
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Graf č. 41: Případy nespokojenosti s prací úředníků
při zařizování osobních dokladů

26%

v jiném případě

24%

při vyřizování stavebního povolení, kolaudace…

20%

při vyřizování sociálních dávek či pomoci

17%

při jednání na živnostenském úřadu
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při podávání stížnosti či oznámení přestupku

15%

při jednání na matrice
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SHRNUTÍ
Porovnáme-li spokojenost s jednotlivými oblastmi života ve městě, můžeme rozdělit
hodnocené oblasti do čtyř skupin (viz tabulka č. 2 na následující straně).
a) Velmi pozitivně hodnocené: MHD, stav a úprava veřejných prostranství, kvalita
životního prostředí, možnosti nakupování a dostupnost služeb ve městě, nabídka
sociálních služeb, práce úředníků Městského úřadu
b) Spíše pozitivně hodnocené: dopravní infrastruktura, podpora města pro volnočasové
organizace a spolky, možnost zapojit se do rozhodování a plánování rozvoje města
c) Pozitivně i negativně hodnocené: bezpečnost silničního provozu, možnosti parkování,
nabídka sportovního a rekreačního vyžití ve městě, nabídka kulturního
a společenského vyžití ve městě, pocit bezpečí ve městě
d) Spíše negativně hodnocené: organizace dopravy v centru města, nabídka zdravotních
služeb
Za hlavní problémy, které trápí obyvatele Českého Brodu, v oblasti dopravy dotázaní označili
zejména zmíněnou organizaci dopravy v centru města, dále bezohledné chování řidičů, kvalitu
a údržbu komunikací i chodníků a parkování (zejména u nádraží). V oblasti volného času
občané nejvíce postrádají možnost koupání. Ocenili by také okruh pro in-line brusle
a cyklostezky v okolí města. Část z nich by byla ráda za skatepark. Z hlediska bezpečnosti mají
dotázaní občané největší strach z problémových osob (včetně uživatelů drog) a trápí je obavy
o majetek. Za nebezpečné považují zejména parky, okolí heren či non-stopů a nádraží. Ve
veřejném prostoru je trápí zejména vandalismus, psí exkrementy a nedostatek odpadkových
košů. Stav a údržbu veřejných prostranství však hodnotí obecně pozitivně. Ačkoliv i životní
prostředí hodnotí velice kladně, nezamlouvají se jim černé skládky a znečištění ovzduší
z různých zdrojů. Možnosti nakupování jsou vnímány velice kladně, kritizována je však krátká
otevírací doba mnoha obchodů. Nabídka sociálních služeb, je vnímána jako dostatečná, avšak
navýšení kapacit pečovatelské služby a domova pro seniory by zřejmě bylo vítáno. Z pozice
rodin s dětmi se zdá být problémem nedostatek kapacit v mateřských školách. Velice kriticky
je vnímán stav místního zdravotnictví, kritizována je zejména absence pohotovosti, porodnice
a nedostatek dentistů. Podpora místních spolků ze strany města a zapojování veřejnosti do
strategického plánování je vnímáno veskrze pozitivně. Velmi kladně je hodnocena také práce
místních úředníků.
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Tabulka č. 2: Celkové hodnocení jednotlivých oblastí života ve městě3
PŘEVLÁDAJÍCÍ HODNOCENÍ
HODNOCENÁ OBLAST

Velmi
negativní

Spíše
negativní

Pozitivní i
negativní

Spíše
pozitivní

Velmi
pozitivní

Dopravní infrastruktura
Bezpečnost silničního provozu
Možnosti parkování
MHD
Organizace dopravy v centru města
Nabídka sportovního
a rekreačního vyžití ve městě
Nabídka kulturního
a společenského vyžití ve městě
Podpora města pro volnočasové
organizace a spolky
Pocit bezpečí ve městě
Stav a úprava veřejných prostranství
Kvalita životního prostředí
Možnosti nakupování
a dostupnost služeb ve městě
Nabídka sociálních služeb
Nabídka zdravotních služeb
Možnost zapojit se do rozhodování
a plánování rozvoje města
Práce úředníků Městského úřadu

3

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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PŘÍLOHA
Dotazník
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