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Úvod

Dotazníkové šetření mezi obyvateli Českého Brodu město realizovalo již posedmé v řadě ve

spolupráci s neziskovou organizací Agora CE. Cílem průzkumu bylo poskytnout občanům

prostor k vyjádření názorů a připomínek na různé oblasti života ve městě, které budou

následně využity při tvorbě nového Strategického plánu rozvoje města Český Brod. Smyslem

dotazníkového šetření bylo také pomoci obyvatelům zamyslet se nad současným stavem i

budoucností města a dát vedení města zpětnou vazbu k jeho řízení.

Občané Českého Brodu se v průzkumu mohli vyjádřit k různým oblastem tvořící základ

kvality života ve městě: k bezpečnosti, ke stavu veřejných prostranství a stavu životního

prostředí, dále pak k dopravě, úrovni služeb, škol, kultury, sportu i zdravotnictví a měli

příležitost zhodnotit také úroveň informovanosti o dění ve městě či chod městského úřadu,

zhodnotili také možnost zapojit se do plánování rozvoje města.

Názorový průzkum nemohl všechna témata postihnout zcela komplexně. Zejména v těch

oblastech, které se jeví jako nejdůležitější nebo nejproblematičtější bude navazovat diskuse

zástupců města s občany. Její výsledek pak promítneme do samotného strategického plánu.

Názorový průzkum navazuje na šetření uskutečněná v minulých letech (2007, 2012, 2014,

2016, 2018 a 2020) a má možnost sledovat trend ve vývoji názorů obyvatel v posledních

patnácti letech – zda se jejich vnímání různých aspektů života ve městě vyvíjí pozitivně či

negativně – což může sloužit jako vhodný podklad pro plánování dalšího rozvoje města.

Použité metody sběru a analýzy dat

� Názorový průzkum měl anketní charakter, což znamená, že neexistovala žádná

předem definovaná skupina občanů (tzv. výběrový vzorek), kteří by měli být osloveni.

Rozhodnutí vyplnit dotazník tak bylo na uvážení každého občana, resp. domácnosti –

tedy ve formě tzv. samo výběru.

� Občanům byl dotazník k dispozici v papírové podobě i on-line. Odkaz na on-line verzi

dotazníku (ceskybrod.digitalniagora.cz) byl šířen přes komunikační kanály města

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

stránkách města, Českobrodský zpravodaj). Specifickou formou použitou v letošním

roce bylo využití tzv. „novin

budoucnosti“, de facto letáku, který

odlehčenou formou upozorňoval na

možnost zapojení se do dotazování a

tedy i do tvorby analytické části

strategického plánu.

� Naprostá většina respondentů (98%)

zvolila možnost vyplnit dotazník online.

Pouze 2% dotázaných (5 respondentů)
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vyplnila dotazník v papírové podobě. Využití elektronické formy dotazníku se tak stále

zvyšuje (v roce 2014 jej využilo 68 % respondentů, v roce 2016 75 %, v roce 2018 pak

76 % a v roce 2020 rovněž 98 % dotázaných).

� Do dotazníkového šetření se

nakonec zapojilo 237 občanů1.

Účast v dotazníkovém šetření

byla v porovnání s minulými lety

výrazně podprůměrná. V grafu

č. 1 můžeme pozorovat trend

vývoje počtu respondentů
v jednotlivých letech,

v posledním sloupci i celkový

průměrný počet respondentů.

� Do dotazníkového šetření se zapojilo 3,8 % obyvatel Českého Brodu starších 15-ti let2.

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 nejsou život a dění ve městě lhostejné.

O tom, jak je možné tuto skupinu aktivních občanů popsat a do jaké míry se liší od celku

populace, pojednáme detailně v poslední kapitole.

2 V dotazníku odpovědělo 231 osob starších 15-ti let, populace Českého Brodu starší 15-ti let činí 6001 osob. Celkový počet

respondentů šetření je 237, jeden respondent byl mladší 15-ti a pět osob v dotazníku neuvedlo svůj věk.

1 Ne všichni respondenti odpověděli na každou otázku. U každého grafu je proto uvedeno číslo N, které představuje počet
respondentů, kteří odpověděli na danou otázku. Např. N = 233 znamená, že na otázku odpovídalo 233 respondentů. 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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Stručné shrnutí výsledků průzkumu

Ve srovnání s výsledky předchozích ročníků našeho šetření v letošním vydání průzkumu

spokojenost se životem v Českém Brodě celkově poklesla. V drtivé většině sledovaných

oblastí došlo k mírnému až výraznému zhoršení spokojenosti s jednotlivými oblastmi

kvality života ve městě3.

Jediná oblast, kde můžeme pozorovat výraznější nárůst spokojenosti je možnost zapojit se

do rozhodování ve městě, velmi mírného zlepšení si můžeme v porovnání s minulým

průzkumem povšimnout v hodnocení možností parkování, stagnuje pak spokojenost

s chodem městského úřadu. Všechny ostatní otázky jsou v roce 2022 respondenty

hodnoceny více negativně než v posledním šetření. Nejvýraznější propad ve spokojenosti

pozorujeme u pocitu bezpečí a bezpečnosti silničního provozu.

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

hodnocené oblasti do čtyř skupin

a) Velmi pozitivně hodnocené: chod MÚ, informovanost o dění ve městě, dostupnost
obchodů, možnost zapojit se do rozhodování ve městě, MHD.

b) Spíše pozitivně hodnocené: činnost Policie ČR, školství, podmínky pro pěší, nabídka
sportovních aktivit, nabídka kulturního a společenského vyžití.

c) Pozitivně i negativně hodnocené: kvalita životního prostředí ve městě, možnost
parkování, pocit bezpečí ve městě.

d) Spíše negativně hodnocené: nabídka zdravotních služeb, podmínky pro pohyb
starších či jinak pohybově omezených osob, stav veřejných prostranství, činnost
městské policie, organizace dopravy v centru města, podmínky pro pohyb na kole

e) Velmi negativně hodnocené: bezpečnost silničního provozu, technický stav chodníků
a vozovek.

V dotazníku mohli místní již podruhé hodnotit také důležitost různých aspektů života ve

městě. Obecně byla důležitost všech oblastí vysoká – i v oblasti, která z výzkumu vyplynula

jako nejméně důležitá, uvedlo 78% respondentů, že je velmi nebo spíše důležitá (jednalo se

o podmínky pro pohyb na kole). Za nejdůležitější místní považují opět oblast zdravotnictví.

S nabídkou zdravotnických služeb je v Českém Brodě velmi nebo spíše spokojena přibližně
jedna třetina odpovídajících. V důležitosti se tato oblast umístila na prvním místě – za

důležitou nebo spíše důležitou ji považuje 87 % respondentů. Z konkrétních zdravotnických

služeb lidem nejvíce chybí pohotovost (73 % dotázaných), dále pak odborný a zubní lékař.

Stav veřejných prostranství je oblastí, ve které v Českém Brodě v posledních průzkumech

narůstá nespokojenost – již v roce 2020 se nespokojenost téměř zdvojnásobila a letos opět

3 Je otázkou, jak takový pokles spokojenosti interpretovat. I když je v letošním průzkumu výrazně menší počet

odpovídajících, jejich sociodemografické charakteristiky (věk, pohlaví, vzdělání) nejsou natolik odlišné od

předchozích let. Změnila se však metoda, kterou respondenti využívali při odpovídání na otázku po

spokojenosti a důležitosti. V minulých ročnících byly využívány slovní odpovědi. Nově jsme využili pouze čísla

(pro důležitost) či ikony („emoji“ pro důležitost).
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mírně narostla na skoro dvě třetiny odpovídajících. Tuto oblast považuje za důležitou 89 %

dotázaných a ze všech oblastí skončila na druhém místě ve vnímané důležitosti.

Nejčastějšími nedostatky jsou zanedbaná údržba chodníků, a přilehlých zelených pásů,

znečištění ulic psími exkrementy a zanedbaná údržba či obnova veřejné zeleně.

S oblastí životního prostředí je spokojena mírně nadpoloviční většina dotázaných a její

důležitost vnímá 89 % dotázaných. V oblasti životního prostředí se jako nejproblematičtější

jeví znečištění ovzduší automobilovou dopravou a hluk z ní.

Pocit bezpečí po šesti letech výrazně klesl. Ve městě se cítí velmi nebo spíše bezpečně
pouze lehce nadpoloviční většina respondentů; 47 % dotázaných pak uvedlo, že se necítí

zcela bezpečně. Českobrodští se nejvíce obávají o bezpečnost svých blízkých, mají strach i o

svou osobní bezpečnost nebo o svůj majetek. Nebezpečná místa dotazovaní nejčastěji

jmenovali tato: nádraží ČD a jeho okolí, okolí areálu ZZN a městský park. Za důvod jejich

obav nejčastěji označovali lidi evidentně pod vlivem návykových látek. Polovina obyvatel

vyjadřuje spokojenost s prací Policie ČR, třetina pak s prací Městské policie. Za důležitou

považují práci Policie ČR i městské policie dvě třetiny respondentů. Nejhůře podle

dotázaných provádí Městská policie následující činnosti: kontroly parků a jiných rizikových

míst ve městě, řešení porušování veřejného pořádku a pochůzkovou činnost v ulicích města.

V oblasti školství je spokojeno 61 % respondentů. Školy ve městě za velmi nebo spíše

důležité považuje více než 86 % respondentů. Co se týče hlavních problémů, které popisují

ti, kteří mají s některými školami zkušenosti, je především malá kapacita škol, dále pak

technický stav budov, špatné vybavení a kvalita výuky. Rodiny s dětmi se podle

odpovídajících nejčastěji potýkají s bariérovostí města pro pohyb s kočárky a malými dětmi,

návratem do zaměstnání po rodičovské dovolené a nedostatkem míst v dětských skupinách.

S možností zapojení občanů do rozhodování a plánování rozvoje města jsou spokojeny

takřka tři čtvrtiny respondentů. Jedná se také o jednu z mála oblastí, která zaznamenala

zlepšení v porovnání s průzkumem 2020 a převažuje zde spokojenost obyvatel. Za velmi

nebo spíše důležitou tuto oblast považuje 86 % respondentů. Z velkých investic ve městě
místní nejvíce podporují opravy chodníků a místních komunikací a využití areálu bývalého

cukrovaru.

V oblasti dopravy jsou místní nejvíce spokojeni s podmínkami pro pěší a s městskou

hromadnou dopravou. Naopak nejvíce nespokojených je s technickým stavem vozovek

a chodníků, vysoká nespokojenost se projevila i u bezpečnosti silničního provozu a podmínek

pro pohyb starších a pohybově omezených lidí. Ve všech oblastech lze pozorovat mírně
pokles spokojených respondentů s výjimkou kategorie možnosti pro parkování, kde počet

spokojených velmi mírně narostl. Za nejdůležitější v dopravě považují respondenti

podmínky pro pěší, bezpečnost silničního provozu a technický stav chodníků a vozovek v

obci, nejméně důležitá se naopak jeví městská hromadná doprava. Místy, kde vnímají chodci

a cyklisté ohrožení dopravou jsou především křižovatka ulic Koulová a Krále Jiřího (u areálu
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ZZN) a silnice Praha – Kolín. Parkování je nejproblematičtější v okolí škol a školek, v okolí

nádraží a v centru města.

S dostupností obchodů je ve městě spokojeno 70 % respondentů, jejich dostupnost je velmi

nebo spíše důležitá pro 87 % dotázaných. Z konkrétních komerčních služeb místní nejvíce

postrádají kvalitní restauraci, dále pak restauraci se zahrádkou.

V oblasti sociálních služeb také převládá spokojenost nad nespokojeností. Za velmi nebo

spíše důležitou tuto oblast považuje 79 % respondentů. Za nejvíce chybějící sociální služby

místní považují startovací byty a psychologické poradenství.

S nabídkou sportovních aktivit je ve městě spokojeno více než 60 % dotázaných. Oblast

sportu jako důležitou vnímá 83 % účastníků průzkumu. Nejvíce místním chybí možnost

koupání ať už na umělém či přírodním koupališti a cyklostezky v okolí města.

S nabídkou kulturního a společenského vyžití je ve městě spokojeno také 62 % obyvatel a

stejně jako sport, i kulturu za důležitou považuje 83 % respondentů. V kulturní oblasti

českobrodští nejvíce postrádají akce pro rodiny s dětmi, hudební akce a divadelní akce.

Místní se cítí být poměrně dobře informováni o dění ve městě. Svou spokojenost v

dotazníku vyjádřilo 73 % z nich. Vnímaná důležitost této oblasti od posledního průzkumu

ovšem poklesla, za důležitou ji vnímá 83 % respondentů. Občany Českého Brodu nejvíce

zajímají informace o aktuálním dění ve městě, o rozvojových plánech ve městě a o

mimořádných událostech. Tyto informace pak nejčastěji čerpají v Českobrodského

zpravodaje, z internetových stránek města nebo z jeho facebookového profilu. S chodem

městského úřadu vyjádřily spokojenost téměř tři čtvrtiny dotázaných, za důležitou tuto

oblast považuje 80 % z nich.

Mezi respondenty je patrná dominance vzdělanějších obyvatel mladšího a středního věku,

především pak žen, a bylo tomu tak i v minulých šetřeních v letech 2014, 2016 i 2018 a

2020. Obecně lze zhodnotit, že nejčastějším respondentem byla pracující žena,

vysokoškolsky vzdělaná, ve středním věku, která žije v úplné rodině s dětmi a v Českém

Brodě již žije více než 15 let.
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Vysvědčení města

Vysvědčení ukazuje, jak občané Brodu hodnotí různé oblasti života ve městě, od zdravotnictví

až ke kulturnímu vyžití. Jednotlivé oblasti jsou seřazeny od těch nejdůležitějších k méně
důležitým. U každé je pak uvedeno, jak jsou s ní občané spokojeni a jak se hodnocení oblastí

mění ve srovnání s předchozími lety.

HODNOCENÁ
OBLAST

VÝZNAM1 ROČNÍK

PŘEVLÁDAJÍCÍ HODNOCENÍ2

TENDENCE3

 

Velmi
negativní

Spíše
negativní

Pozitivní
i

negativní

Spíše
pozitivní

Velmi
pozitivní

Podmínky pro
pěší

1,4

2016     ☺☺

⬂2018     ☺☺
2020    ☺  
2022    ☺  

Technický stav
chodníků a
vozovek v obci

1,4

2020 ☹☹     

⬂
2022 ☹☹     

Bezpečnost
silničního
provozu

1,5

2014   ☹☺   

⬂⬂⬂
2016   ☹☺   
2018   ☹☺   
2020   ☹☺   
2022 ☹☹     

Kvalita životního
prostředí ve
městě

1,5

2014     ☺☺

⬂⬂
2016     ☺☺
2018     ☺☺
2020    ☺  
2022   ☹☺   

Nabídka
zdravotních
služeb

1,5

2014  ☹    

⬂⬂ 
2016   ☹☺   
2018   ☹☺   
2020   ☹☺   
2022  ☹    

Činnost Policie
ČR

1,5
2020    ☺  ⬂
2022    ☺  

Stav veřejných
prostranství ve
městě

1,5

2014     ☺☺

⬂
2016     ☺☺
2018    ☺  
2020  ☹    
2022  ☹    

Školství 1,5

2016     ☺☺

⬂⬂2018     ☺☺
2020     ☺☺
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2022    ☺  

Činnost městské
policie

1,5
2020   ☹☺   ⬂⬂
2022  ☹    

Podmínky pro
pohyb starších
či jinak
pohybově
omezených lidí

1,6

2020  ☹    

⬂
2022  ☹    

Možnost zapojit
se do
rozhodování

1,6

2014    ☺  

⬁⬁
2016     ☺☺
2018     ☺☺
2020   ☹☺   
2022     ☺☺

Organizace
dopravy v centru
města

1,6

2014  ☹    

⬂⬂
2016  ☹    
2018   ☹☺   
2020   ☹☺   

2022   ☹    

Dostupnost
obchodů či
komerčních
služeb ve městě6

1,6

2014     ☺☺

⬂
2016     ☺☺
2018     ☺☺
2020     ☺☺
2022     ☺☺

Nabídka
kulturního a
společenského
vyžití ve městě

1,7

2014     ☺☺

⬂
2016     ☺☺
2018     ☺☺
2020    ☺  
2022    ☺  

Informovanost o
dění ve městě5

1,7

2016     ☺☺

⬂2018     ☺☺
2020     ☺☺
2022     ☺☺

Nabídka
sportovních
aktivit ve městě7

1,7

2014    ☺  

⬂
2016    ☺  
2018    ☺  
2020    ☺  
2022    ☺  

Chod Městského
úřadu4

1,7

2014     ☺☺

⇨
2016     ☺☺
2018     ☺☺
2020     ☺☺
2022     ☺☺

Možnosti
parkování

1,7

2014   ☹☺   
⬁2016    ☺  
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2018  ☹    
2020   ☹☺   
2022   ☹☺   

Nabídka
sociálních služeb

1,8

2014     ☺☺

⬂
2016     ☺☺
2018     ☺☺
2020     ☺☺
2022     ☺☺▪

MHD 1,9

2014     ☺☺

⬂
2016     ☺☺
2018     ☺☺
2020     ☺☺
2022     ☺☺

Podmínky pro
pohyb na kole

1,9

2016   ☹☺   

⬂⬂
2018  ☹    
2020   ☹☺   

2022   ☹    

Pocit bezpečí ve
městě

nehodno
ceno

2014   ☹☺   

⬂⬂⬂
2016     ☺☺
2018     ☺☺
2020     ☺☺
2022   ☹☺   

1 Průměrná známka vnímané důležitosti tématu – čím nižší známka, tím vyšší důležitost (všem
odpovědím byly přisouzeny hodnoty jako ve škole: velmi důležité – 1, spíše důležité – 2, spíše
nedůležité – 3, velmi nedůležité – 4, z nich vypočtena průměrná známka). I oblast pohyb na kole
s nejnižší známkou považuje za velmi nebo spíše důležité 78 % respondentů, všechna témata jsou
vnímána jako důležitá (více viz podrobná zpráva).

2 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.

3 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
⬁ - mírné zlepšení – změna hodnocení větší než 2 procenta, která však nepřekročila hranici
převládajícího hodnocení předchozího šetření.
⬁⬁ - výrazné zlepšení - změna hodnocení, která vedla k překročení hranice převládajícího hodnocení
předchozího šetření.
⬁⬁⬁ - velmi výrazné zlepšení – změna hodnocení, která vedl k překročení hranice převládajícího
hodnocení předchozího šetření o dvě úrovně
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⬂ - mírné zhoršení – pokles větší než 2 procenta, který však který však nepřekročil hranici
převládajícího hodnocení předchozího šetření.
⬂⬂ - výrazné zhoršení – pokles, který překročil hranici převládajícího hodnocení předchozího
šetření.
⬂⬂⬂ - Velmi výrazné zhoršení – pokles, který překročil hranici převládajícího hodnocení
předchozího šetření o dvě úrovně
4 V letech 2014, 2016 a 2018 byla otázka položena ve znění: Nakolik jste spokojen/a s prací úředníků,
když musíte vyřídit nějaké záležitosti na městském úřadě? (velmi spokojen – spíše spokojen – spíše
nespokojen – velmi nespokojen – nevím), v roce 2020 pak v mírně upraveném znění: Ohodnoťte chod
městského úřadu z hlediska důležitosti a spokojenosti (velmi spokojen - spíše spokojen - spíše
nespokojen - velmi nespokojen – nevím).

5 V letech 2014, 2016 a 2018 byla otázka položena ve znění: Ohodnoťte, do jaké míry se cítíte být
informován/a o dění ve městě a činnosti Městského úřadu? (plně - spíše ano - spíše ne - vůbec –
nevím), v roce 2020 pak v mírně upraveném znění: Ohodnoťte informovanost o dění ve městě z
hlediska spokojenosti (velmi spokojen - spíše spokojen - spíše nespokojen - velmi nespokojen – nevím).

6 V letech 2014, 2016 a 2018 byla otázka položena ve znění: Ohodnoťte, jak jste spokojen/a s
možnostmi nakupování a dostupností (komerčních) služeb ve městě? (zcela spokojen – spíše spokojen
– spíše nespokojen – zcela nespokojen – nevím), v roce 2020 pak v mírně upraveném znění: Ohodnoťte
dostupnost obchodů či komerčních služeb ve městě z hlediska spokojenosti (velmi spokojen - spíše
spokojen - spíše nespokojen - velmi nespokojen – nevím).

7 V letech 2014, 2016 a 2018 byla otázka položena ve znění: Jak jste spokojen/a s možnostmi a
nabídkou neorganizovaného sportovního a volnočasového/rekreačního vyžití? (zcela spokojen – spíše
spokojen – spíše nespokojen – zcela nespokojen), v roce 2020 pak v mírně upraveném znění:
Ohodnoťte nabídku sportovních aktivit ve městě z hlediska spokojenosti (velmi spokojen - spíše
spokojen - spíše nespokojen - velmi nespokojen – nevím).

12



Hodnocení kvality života

Následující podkapitoly podrobněji vyhodnocují jednotlivé oblasti života ve městě. Tyto

oblasti jsou v závěrečné zprávě seřazeny dle důležitosti, kterou jí připsali respondenti

dotazníku. Obecně byla důležitost všech oblastí vysoká (za velmi nebo spíše důležité je

všechny považovalo 71 – 98% odpovídajících). V grafu č. 3 jsou uvedeny průměrné známky

vnímané důležitosti oblastí – čím nižší známka, tím vyšší důležitost4.

V případě dopravy jsme se ptali na řadu jejích aspektů. V grafu č. 3 najdete průměr

důležitost všech oblastí. Jednotlivě se oblastem věnujeme v kapitole věnované dopravě. Zde

jen poznamenáme, že některé oblasti jsou vnímány jako nejdůležitější témata (podmínky

pro pěší, stav chodníků a vozovek, či bezpečnost silničního provozu).

Na začátku každé kapitoly jsou graficky znázorněny hodnoty jako ve vysvědčení důležitosti,

spokojenosti (škála od negativních po pozitivní) a tendence (vývoj spokojenosti oproti

minulému roku) a za nimi jsou pro přehlednost shrnuty hlavní závěry kapitoly.

Všechny výsledky je třeba vždy interpretovat s vědomím toho, kdo byli účastníci našeho

průzkumu. Stručně byl vzorek odpovídajících popsán již v úvodním shrnutí, podrobně jej pak

rozebírá závěrečná kapitola Sociodemografické charakteristiky dotázaného vzorku.

4 Všem odpovědím byly přisouzeny hodnoty jako ve škole: důležité – 1, spíše důležité – 2, spíše nedůležité – 3, nedůležité
– 4, zcela nedůležité – 5 a z nich vypočtena průměrná známka.
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1. Kvalita životního prostředí

S oblastí životního prostředí uvedla spokojenost (52 %) pouze lehce nadpoloviční většina –

(viz graf č. 4). V porovnání s průzkumem v roce 2020 se zároveň spokojenost snížila o 12 % a

nespokojenost narostla o 10 %. Vývojový trend mezi šetřeními z roku 2016 a 2018 byl opačný

– míra spokojenosti se zvyšovala.

Tato oblast získala, co se týče důležitosti, ze všech oblastí nejvyšší známku. Za důležitou

nebo spíše důležitou ji považuje 89 % dotázaných (viz graf č. 5).

V další otázce obyvatelé Českého Brodu

uváděli, co podle jejich názoru nejvíce zhoršuje

kvalitu životního prostředí ve městě.

Nejproblematičtější se jeví stejně jako v roce

2020 znečištění ovzduší automobilovou

dopravou, viz graf č. 6. Jako problém ho

označuje celkem 65 % lidí po sloučení odpovědí

osobní (25 %) a nákladní dopravy (40 %). Méně
lidí než minule, ale stále téměř polovina (49 %)

dotázaných za problém považuje také hluk

z automobilové dopravy (přičemž 21 %

z osobní a 29 % z nákladní). Třetí nejčastěji

označený problém je opět zápach z kanalizace,

ačkoli i zde vidíme pokles o 8 % (43 %

respondentů).

14



2. Nabídka zdravotnických služeb

S nabídkou zdravotnických služeb je spokojena přibližně jedna třetina respondentů (viz

graf č. 7). Převážná většina z nich je spíše spokojena (30 %). Možnost „zcela nespokojen“

pak označilo 17 % dotázaných. Množství spokojených se v tomto průzkumu významně snížilo

z takřka poloviny dotázaných v roce 2020 na třetinu dotázaných v roce 2022. Ve srovnání

s rokem 2020 narostlo množství nespokojených respondentů, „spíše nespokojených“

respondentů je polovina a celkově nespokojených dokonce dvě třetiny (67 %).
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Respondenti měli možnost označit ty zdravotní služby, které nejvíce postrádají nebo které

nemají dostatečnou kapacitu. Z výsledků je patrné, že nejvíce lidem chybí pohotovost –

téměř třem čtvrtinám z dotázaných (viz graf č. 9). Více jak třetina postrádá odborného lékaře
a čtvrtina také zubního lékaře. Ve srovnání s průzkumem z roku 2020 chybí stejné typy

služeb obdobným podílům respondentů.

3. Stav veřejných prostor
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Se stavem veřejných prostranství mezi respondenty převládá nespokojenost s jejich stavem,

téměř dvě třetiny (65 %) uvedlo, že je s oblastí spíše nebo zcela nespokojeno, spokojených je

35 % dotázaných. V porovnání s výsledky minulého dotazování z roku 2020 (viz graf č. 10)

počet nespokojených mírně narostl. Klesající spokojenost se stavem veřejných prostranství

můžeme pozorovat už od šetření v roce 2014, od té doby se postupně stále zvyšuje počet

obyvatel, co s touto oblastí nejsou spokojeni.

Převážná většina obyvatel Českého Brodu, kteří odpověděli v dotazníku, stav veřejných

prostranství považuje za důležitý – uvedlo to 89 % z nich (viz graf č. 11). Takřka dvě třetiny

respondentů pak zvolily možnost, že je tato oblast velmi důležitá. V kontextu toho, že

poměrně vysoké množství lidí veřejná prostranství vnímá jako důležitá, je potřeba vnímat

také uvedenou nízkou spokojenost s nimi,

kterou ukazuje minulý graf.

V další otázce odpovídající výběrem

z nabízených možností popisovali

konkrétní nedostatky veřejných

prostranství. Jak vyplývá z grafu č. 12,

jako nejproblematičtější se jeví

zanedbaná údržba chodníků a přilehlých

zelených pásů, na druhou stranu oproti

roku 2020 klesl počet respondentů, kteří
uvedli tento nedostatek skoro o 20

procentních bodů. Naopak o 12 % narostl

počet respondentů nespokojených se

znečištěním ulic psími exkrementy.

Dalším významnějším nárůst zaznamenal

problém přeplněných odpadních nádob, uvedla jej čtvrtina (26 %) respondentů.
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4. Péče o bezpečnost ve městě

Otázky v průzkumu zjišťovaly

pocit bezpečí obyvatel města.

Poprvé od roku 2014 se pocit

bezpečí začal zhoršovat.

V letech 2016, 2018 a 2020

pociťované nebezpečí uvádělo

kolem čtvrtiny respondentů (viz

graf č. 14). Spíše nebo

rozhodně bezpečně se ve

městě cítí 52 % respondentů.

48 % lidí se podle výsledků
dotazníků ve městě bezpečně
necítí nebo neví. V oblasti tudíž
pozorujeme poměrně výrazné

zhoršení.
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Proč se obyvatelé Brodu bojí? Ptali

jsme se tradičně, o co se obávají, kde

a čeho resp. koho se obávají. Nejvíce

dotázaných se obává o bezpečnost

svých blízkých – viz graf č. 15. Tři
pětiny obyvatel mají obavy o svou

osobní bezpečnost (např. kvůli

napadení na ulici), a zhruba polovina

(52 %) dotázaných uvádí také obavu

o majetek (např. auto, domácnost).

Nejméně se obávají o své osobní věci (zhruba čtvrtina dotázaných).

V souvislosti s tématem bezpečí jsme se dále zeptali, jaká místa považují obyvatelé Českého

Brodu za nebezpečná (viz graf č. 16). Nejvíce lidí nebezpečí cítí na nádraží ČD a v jeho

okolí, okolí areálu ZZN a v městském parku, s tím, že kolem nádraží se necítí bezpečně
bezmála všichni respondenti (93 %) a v okolí areálu ZZN a městském parku zhruba polovina

dotázaných. Třetina obyvatel uvedlo, že se necítí bezpečně v centru města. Okolí areálu ZZN

se mezi možnostmi letos objevilo poprvé a je znát, že se v něm obyvatele necítí příliš
bezpečně (53 %). Počet obyvatel uvádějících nádraží a jeho okolí narostl významně, oproti

roku 2020 o třetinu všech respondentů. Pokles zaznamenala zejména cesta do Štolmíře,

kterou uvedla 2 % respondentů oproti 16 % v roce 2020.
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Navazující otázka v průzkumu zjišťovala, co je důvodem obav lidí na výše uvedených

místech. 86 % uvádí jako zdroj nebezpečí lidi, kteří jsou evidentně pod vlivem omamných

látek – tato varianta získala výrazně více hlasů než ostatní (viz graf č. 17). Druhým

nejčastějším důvodem obav se staly hlučné a neukázněné skupiny.

V rámci oblasti bezpečí měli lidé možnost vyjádřit svou spokojenost také s činností Městské

policie a Policie ČR. Celkově jsou dotázaní spokojenější s prací Policie ČR než s prací

Městské policie (viz graf č. 18). Více než polovina respondentů vyjadřuje spokojenost

s Policií ČR, ačkoli méně než v roce 2020. S Městskou policií je spokojena jen více jak třetina

dotázaných (35 %), zatímco v roce 2020 jich byla spokojena skoro více jak polovina (51 %).

V porovnání s šetřením v roce 2020 více jak trojnásobně narostl podíl těch, kteří jsou

s činností Městské policie „zcela nespokojeni“ (21 %).

Co se týče vnímané důležitosti,

respondenti vnímají důležitost obou
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institucí podobně. Zhruba dvě třetiny je považují za „důležité“ a zhruba pětina za „spíše

důležité“ (graf č. 19).

Další otázka směřovala na hodnocení jednotlivých činností Městské policie (viz graf č. 20). Za

tři nejhůře vykonávané činnosti jsou považovány: kontroly parků a jiných rizikových míst

ve městě, řešení porušování veřejného pořádku

a pochůzková činnost v ulicích města, stejně jako v posledním průzkumu. Všechny tyto

kategorie vybralo více než 60 % respondentů, kontrolu parků pak MP neprovádí dobře podle

názoru bezmála tří čtvrtin respondentů. Největší pokles můžeme pozorovat u kontroly

parkování, se kterou nejsou spokojeny 4 % dotázaných oproti 12 % v roce 2020. Hodnocení

obyvatel Českého Brodu je v této otázce v uplynulých letech  stále konzistentní.

5. Školství

Se školami celkově jsou Českobrodští stále převážně spokojeni (viz graf č 21). Více než 60 %

respondentů je s nimi zcela nebo spíše spokojeno. Zároveň však podíl těch, kteří vyjádřili
nespokojenost, v porovnání s výzkumem v roce 2020 narostl více než dvojnásobně.

Nespokojenost vyjádřilo 39 % odpovídajících.
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Místní v dotazníku uváděli poměrně vysokou důležitost škol v Českém Brodě – za důležité

je označilo 86 % respondentů (viz graf č. 22).

Respondentů jsme se dále ptali, se kterými školami ve městě mají zkušenosti nebo o kterých

mají informace. Z průzkumu vyplynulo, že nejvíce z nich má zkušenosti se ZŠ Tyršova (42 %)

a ZŠ Žitomírská (40 %) a MŠ Kollárova (38 %) (viz graf č. 23). Zhruba pětina odpovídajících

má pak zkušenosti s MŠ Sokolská a 16 % s Gymnáziem. Nejméně mají lidé odpovídající

v dotazníku přehled o SŠEM Liblice a o Základní a praktické škole. Na tuto otázku

odpovědělo zhruba 60 % respondentů (138), další stovka odpovídajících tak pravděpodobně
nemá s místními školami zkušenost.

Dále jsme se občanů ptali, s čím

konkrétně nejsou spokojeni u těch

škol, se kterými mají zkušenosti. Zdaleka nejvíce respondentů (89 %) za hlavní problém

považuje malou kapacitu místních školských zařízení (viz graf č. 24). Více jak dvě třetiny (70

%) pak za jeden z hlavních důvodů nespokojenosti označují technický stav budov. Necelá

22



polovina respondentů pak není spokojena s vybavením škol (47 %) a zhruba dvě pětiny

s kvalitou výuky (43 %).

Důvody nespokojenosti respondentů jsou pro jednotlivé školy konkretizovány v grafech č.

25_I až 25_VIII. V popisu sloupců grafu jsou uvedeny počty jednotlivých připomínek. Každý

odpovídající měl možnost vybrat až dva důvody nespokojenosti pro každé školské zařízení.
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V průzkumu jsme také zjišťovali, s jakými problémy a překážkami se nejvíce potýkají rodiny

s dětmi v Českém Brodě (viz graf č. 26). Pozoruhodné je, že v této otázce volili respondenti

odlišné odpovědi v kontrastu s průzkumem z roku 2020. Nejčastější odpovědí, kterou

zvolila více než polovina respondentů, je bariérovost města pro pohyb s kočárky a malými

dětmi, za problém ji považuje 56 % dotázaných, v roce 2020 to bylo 15 %. Necelá polovina

(48 %) respondentů považuje za problém návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené.

Více jak třetina (37 %) pak vidí jako problém nedostatek míst v dětských skupinách – v roce

2020 toto jako problém uvedla pouze 2 % odpovídajících. Nejvíce vnímaný problém v této

otázce v posledním šetření - „nedostatek bezpečných nebo kvalitních hřišť“ - zvolilo v tomto

průzkumu pouze 5 % respondentů.

6. Možnost zapojit se do rozhodování

V oblasti dotazníku věnované rozvoji města jsme se zeptali, nakolik jsou občané spokojeni se

stávající možností zapojit se do rozhodování a plánování rozvoje města. Spokojenost se

současným stavem v dotazníku uvedlo 73 % procent lidí, nespokojenost uvedla zhruba

čtvrtina (27 %) (viz graf č. 27). V porovnání s minulým výzkumem se spokojenost zvýšila

a nespokojenost snížila o přibližně 20 %.
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Zapojit se do rozhodování a plánování rozvoje

města za důležité považuje 89 % dotázaných

(viz graf č. 28).

Také v letošním průzkumu měli dotázaní

možnost zamyslet se nad tím, jaké velké investice

by ve městě chtěli podporovat. Nejvýraznější

podporu získaly opravy chodníků a místních

komunikací a využití areálu bývalého cukrovaru,

stejně jako v posledním průzkumu, a také

budování sítě cyklostezek (viz graf č. 29). Kolem

čtyřiceti procent dotázaných si pak, rovněž
podobně jako v posledním šetření, přeje

vybudovat obchvat města. Třetina respondentů
se vyjádřila pro investice do rekonstrukce budov

v areálu nemocnice. V porovnání s rokem 2020 mírně přibylo obyvatel, kteří si přejí

rekonstrukci náměstí a také vodovodní a kanalizační sítě, obou je přibližně čtvrtina.
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7. Dostupnost obchodů či komerčních služeb

Míra spokojenosti s dostupností obchodů a komerčních služeb je v porovnání s ostatními

oblastmi poměrně vysoká (70 %), v porovnání s průzkumem v roce 2020 ale poklesla o 14

%. (viz graf č. 30). Dvojnásobně naopak narostl počet respondentů uvádějících, že jsou

s nabídkou „zcela nespokojeni“ a „spíše nespokojeni“
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Dostupnost obchodů a služeb velká většina českobrodských považuje za důležitou. Důležitá

je pro celkem 87 % z dotázaných (viz graf č. 31).

V návaznosti na uváděnou spokojenost respondenti v další otázce vybrali, které konkrétní

obchody nebo služby jim

v Českém Brodě chybí. Stejně
jako v minulém průzkumu i

tentokrát většina (61 %)

odpovídajících postrádá kvalitní

restauraci (viz graf č. 32). V roce

2020 nově přidaná možnost –

restaurace se zahrádkou – se

umístila znovu na druhém místě,

uvedla ji celá třetina

respondentů. Více než
v posledním šetření pak lidem

chybí specializované prodejny,

možnost zvolilo 29 %. Zhruba

pětině respondentů chybí menší

obchody s delší otevírací dobou (23 %) a kavárny nebo cukrárny (18 %).
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8. Doprava ve městě

V první otázce v oblasti dopravy

místní obyvatele uváděli, jak se

nejčastěji po městě pohybují (viz

graf č. 33). Bezmála všichni

respondenti (96 %) se po městě
pohybuje pěšky. Tři čtvrtiny

obyvatel používají pro pohyb po

městě automobil. Více jak třetina

respondentů k přesunu po Českém

Brodě využívá kolo a 7

% respondentů uvedlo, že se po

městě pohybuje autobusem.

V dalších otázkách respondenti

měli možnost zhodnotit, nakolik jsou spokojeni s různými aspekty dopravy. Nejvíce

spokojeni byli respondenti, stejně jako v posledním průzkumu, s podmínkami pro pěší ve

městě
a s městskou hromadnou dopravou, kde poměr spokojených převažuje nad nespokojenými,

oproti roku 2020 ale spokojenost mírně klesla. Zhruba půl napůl spokojenost a
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nespokojenost občané vyjadřují s organizací dopravy v centru města a s možnostmi

parkování. Spokojenost ovšem poklesla v kategoriích bezpečnost silničního provozu, kde je

nespokojených 71 % dotázaných, a podmínky pro pohyb starších a pohybově omezených lidí,

kde nespokojenost vyjádřily dvě třetiny (65 %) respondentů. Nejvíce nespokojených

v poměru se spokojenými je opět s technickým stavem vozovek – nespokojenost uvádí 83

% odpovídajících.

Jediná kategorie, kde se zvýšil podíl „zcela spokojených“ respondentů jsou možnosti

parkování (ze 7 % na 12 %). Stejně tak ale v této kategorii narostl podíl „zcela nespokojených“

o 8 %. Spokojenost s možnostmi pro parkování (o 12 % více než v roce 2018) – viz grafy č.

34_I a 34_II.
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V hodnocení důležitosti za nejdůležitější kategorie respondenti považují podmínky pro

pěší (92 %), technický stav chodníků a vozovek v obci (89 %) a bezpečnost silničního

provozu (88 %) (viz graf č. 35). Na třetí a čtvrté místo v důležitosti se zařadily podmínky pro
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pohyb starších a pohybově omezených osob (86 %) a organizace dopravy v centru města (85

%).

Naopak nejméně důležitá se dle průzkumu jeví městská hromadná doprava.

V oblasti dopravy jedna z otázek zjišťovala, kde se respondenti v pozici chodce nebo cyklisty

cítí nejvíce ohroženi, mohli zvolit až tři možnosti. Nejvíce dotázaných – více než tři čtvrtiny –

vnímá ohrožení na křižovatce ulic Koulová a Krále Jiřího (u areálu ZZN). Přibližně polovina

(51%) v dotazníku uvedla, že se ohrožena cítí také při přecházení silnice Praha – Kolín. Na

třetím místě se mezi nejvíce nebezpečnými místy z pohledu dopravy umístila křižovatka na

ulici Jana Kouly u Penny a Lidlu (viz graf č. 36). První tři místa jsou shodná s výsledky

posledního šetření. Nejčastější odpověď (na křižovatce u areálu ZZN) ovšem letos uvedlo o

12% respondentů více.

Z dřívější otázky vyplývá, že s parkováním ve městě není spokojena více než polovina

dotázaných. Nejvíce respondentů uvedlo, že problém s parkováním mají v okolí škol a školek

(35 %), jen nepatrně méně pak v okolí nádraží (34 %) a centru města (31 %) (viz graf č. 37),

přičemž centrum města se na prvních příčkách pohybuje dlouhodobě. Mírný nárůst, na

pětinu dotázaných, kteří zde mají problém s parkováním, průzkum zaznamenal u sídliště a

jihu města.
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9. Kulturní a společenské vyžití

S nabídkou kulturního a společenského vyžití jsou spokojené zhruba tři pětiny obyvatel

Českého Brodu (viz graf č. 38). Necelá polovina z dotázaných má k této oblasti pouze mírné

výhrady a je s ní tedy „spíše spokojena“. Oproti roku 2020 vzrostl podíl nespokojených o 6 %.
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Míra důležitosti nabídky kulturního a společenského vyžití ve městě je stejná jako v oblasti

sportu, za důležitou ji považuje 83 % dotázaných (viz graf č. 39). Převažují hlavně ti, kteří
v průzkumu zvolili, že je pro ně
nabídka důležitá (více než polovina).

Volbou z nabízených odpovědí mohli

v další otázce českobrodští

specifikovat, co pro své kulturní a

společenské vyžití postrádají nejvíce.

Varianty odpovědí vycházely

z odpovědí na otevřené otázky

v průzkumech v minulých letech. Více

jak polovině (55 %) chybí akce pro

rodiny s dětmi, necelé polovině pak

hudební akce (47 %). Zhruba čtvrtina

dotázaných postrádá divadelní akce (26 %) (viz graf č. 40).

10. Nabídka sportovních služeb

Více než polovina z dotázaných je s nabídkou sportovních aktivit spokojena, přičemž
výrazně nejvíc převažují ti, kteří odpověděli, že jsou s nabídkou sportovních aktivit „spíše
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spokojeni“ (viz graf č. 41). 38 % dotázaných s nabídkou ve městě není spokojeno (buď zcela,

nebo spíše).

Nabídku sportovních aktivit za důležitou považuje 83 % účastníků dotazníkového šetření

(viz graf č. 42).

Pokud dotázaní občané nebyli zcela

spokojeni, ptali jsme se dále, co v oblasti

sportovního a rekreačního vyžití nejvíce

postrádají (viz graf č. 43). Nejvíce

místním chybí možnost koupání na

umělém koupališti (61 % z dotázaných).

Jen

o trochu méně respondentů (57 %)

uvedlo, že jim chybí možnost koupání

v přírodním koupališti. Více než
polovina z nich by také ocenila více

cyklostezek v okolí. Zhruba třetině
dotázaných pak chybí okruh/stezky pro

bruslení a volně přístupná venkovní sportoviště, zhruba čtvrtina pak postrádá dětská hřiště.

V porovnání s šetřením z roku 2020 se na prvních šesti místech objevily stejné odpovědi

s velmi podobnými podíly respondentů.
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11.Informovanost o dění ve městě a činnost městského úřadu

Zjišťovali jsme, do jaké míry se místní cítí být spokojeni s informovaností o dění ve městě.

Skoro tři čtvrtiny respondentů – 73 % - jsou s informovaností spokojeny (viz graf č. 43). Velmi

spokojena s informovaností je jedna pětina odpovídajících, spíše spokojeny jsou pak tři
pětiny. Pouze 3 % respondentů vyjadřují s informovaností velkou nespokojenost. „Spíše

nespokojených“ je ale o 9 % více než v roce 2020, skoro čtvrtina odpovídajících.

Celkem 83 % občanů podle názorového průzkumu považuje informovanost o dění ve

městě za důležitou (viz graf č. 44). Jedná se o výrazný pokles oproti šetření 2020, kdy tuto

oblast považovalo za důležitou 96 %

dotazovaných obyvatel.

V další otázce respondenti

z nabízených možností označili až tři
typy informací, které je nejvíce

zajímají. Dle výsledků v grafu č. 45 se

jedná především

o aktuální informace o dění ve městě
(66 %), informování o rozvojových
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plánech ve městě (63 %) a informace

o mimořádných událostech (57 %).

Třetinu obyvatel zajímají také informace o rozhodování zastupitelstva a rady města. Ve

srovnání s výsledky z roku 2020 se preference typů informací občanů Českého Brodu nijak

výrazně nezměnily vyjma informování o stavu vyvolaném covidem-19.

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

stejné zdroje jako v roce 2020 (viz graf č. 46). Nejčastějším zdrojem je Českobrodský

zpravodaj (čtou ho skoro čtyři pětiny z dotázaných), tři čtvrtiny jich sledují také internetové

stránky města. Informace z facebookového profilu města čerpá 69 % dotázaných. Další

zhruba pětina obyvatel získává informace také z doslechu, ostatní informační zdroje jsou

využívány o poznání méně. Je však patrné, že o informace občané zájem mají, protože

pouze jeden respondent uvedl, že informace nevyhledává a zájem nemá.
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Co se týče spokojenosti s chodem městského úřadu, téměř tři čtvrtiny z dotázaných uvedly,

že jsou s ním spokojeni (viz graf č. 47). Nejvíce obyvatel uvedlo, že je s chodem úřadu

s drobnými výhradami spíše spokojeno (55 % dotázaných). Necelých 30 % respondentů pak

uvádí, že spokojena není. Od minulého šetření tak pozorujeme mírný nárůst nespokojenosti.
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Celkem 80 % z dotázaných vnímá důležitost chodu městského úřadu (viz graf č. 51). V roce

2020 považovalo tuto oblast za důležitou 97 %

dotázaných. Pouze jedno procento respondentů
považuje chod MÚ za nedůležitý.

Pro představu o tom, jak často se občané

pohybují na městském úřadě, aby zde něco

vyřizovali, slouží graf č. 49. Celá polovina

respondentů uvádí, že v posledních dvou

letech na MÚ zavítá jednou za rok nebo méně
často. Druhá skupina (43 %) se tam zastaví

jednou až několikrát za půl roku, pouhá dvě
procenta z dotázaných tam nezajde vůbec,

naopak čtyři procenta respondentů se zde

objevuje velmi často – jednou až několikrát

měsíčně.

12.Nabídka sociálních služeb

Další hodnocenou oblastí byly sociální služby v Českém Brodě. Spokojených je s nimi tři
čtvrtiny respondentů (74 %). V porovnání s rokem 2020 to ovšem znamená pokles o 11 %,

stejně tak se zvýšil i počet těch, kteří uvedli „spíše nespokojen/a“ (22 %).
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Oblasti sociálních služeb je obyvateli Českého Brodu přisuzována nižší celková důležitost

než oblasti obchodů
a komerčních služeb – je důležití pro 79 % respondentů (viz graf č. 51). Polovina těch, kteří
v dotazníku odpověděli, tuto oblast označuje dokonce za velmi důležitou.

V další otázce vybírali respondenti ty sociální služby a zařízení, které v Českém Brodě podle

jejich názoru chybí. Stejně jako v posledním šetření nejvíce lidí postrádá ve městě startovací

byty – tuto variantu zvolila téměř polovina respondentů (47 %). Téměř čtvrtině dále chybí

psychologické poradenství (23 %), vyrovnaně na dalších místech pak denní stacionář pro

seniory (16 %), dům s pečovatelskou službou, nízkoprahové (bezplatné) zařízení pro děti a

mládež a azylový domu pro matky s dětmi (po 15 %).
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13. Otevřené otázky
V závěru dotazníku jsme položili 3 otevřené otázky týkající se výhod a nevýhod současného

života v ČB a zároveň otázku na to by v budoucnosti mělo vzniknout, aby se Vám v Brodě
žilo lépe?

Výhody života v Českém Brodě
Za zdaleka největší výhodu respondenti považují blízkost a dostupnost hlavního města. Dále

jsou spokojení s nabídkou obchodů a služeb, což se ukázalo již v dotazníku výše. Na Českém

Brodě mají rádi atmosféru malého města, kde nemají pocit anonymity a celkový klid a

blízkost přírody. Oceňují i dobré vlakové spojení nejen do Prahy ale i do Kolína. Kvalitní školní

zařízení i občanská vybavenost rovněž patřily mezi opakující se odpovědi.
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Nevýhody života v Českém Brodě

V otázce na nevýhody života v Českém Brodě se nám sešlo mnoho různorodých odpovědí.

Nejvíce respondentů vyjádřilo nespokojenost se stavem komunikací, což je ve shodě s

nejhůře hodnocenou otázkou v dotazníku. Rovněž ve shodě s výsledky letošního průzkumu

se na druhém místě nejčastějších odpovědí umístil silný a nebezpečný silniční provoz. Dále

si respondenti stěžují na práci Městské policie, absenci koupaliště, problémové lidi ve

veřejném prostoru, malé kapacity škol a školek a nedostatek cyklostezek. Jde vesměs o

oblasti, které jsou pokryté v dotazníku.

Co dalšího by v budoucnosti mělo vzniknout, aby se Vám v Brodě žilo lépe?

Na otázku, co by v Českém Brodě mělo vzniknout, uvedlo až 70 lidí koupaliště nebo bazén.

Dále se respondenti vyjádřili pro dětská hřiště, cyklostezky, kvalitní restauraci a nová školská

zařízení.
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Sociodemografické charakteristiky dotázaného vzorku

Pro kompletní analýzu názorů obyvatel Českého Brodu, je důležité také popsat, kdo se do

názorového průzkumu zapojil (tzv. vzorek). Tyto informace jsou důležité především proto, že

výběr respondentů byl v tomto případě nepravděpodobnostní. Každý měl sice možnost

vyplnit dotazník, populace Českého Brodu se do něj nezapojila rovnoměrně. Obecně lze

zhodnotit, že nejčastějším respondentem byla pracující žena, vysokoškolsky vzdělaná, ve

středním věku, která žije v úplné rodině s dětmi a v Českém Brodě již sídlí více než 15 let.

Patrná je dominance vzdělanějších obyvatel mladších a středního věku, především pak

žen, a bylo tomu tak i v minulých šetřeních v letech 2014, 2016 i 2018 a 2020.

Ženy a muži se zapojili poměrně
nevyváženě (viz graf č. 53). Ženy

v tomto šetření tvoří 62 % všech

respondentů, muži zbývajících 38 %.

Při pohledu na věkovou strukturu

respondentů 82 % bylo ve věku od 25

do 44 let (viz graf č. 54). Oproti

průzkumu v roce 2020 vidíme pokles

nejmladších respondentů do 24 let o

polovinu a nárůst respondentů
v kategorii 35-44 let, kterých ve

vzorku bylo více jak dvojnásobně
v porovnání s jejich zastoupením v

populaci Českého Brodu. Jednu pětinu respondentů tvořili lidé ve věku 25-34 let a jednu

čtvrtinu občané ve věku 45-54 let. Podíl respondentů ve věku 55-74 let je obdobný jako

v předchozím šetření, ale stále menší oproti celkové populaci ve městě. Ve věkové

skupině lidí nad 75 let se dotazování nezúčastnil ani jeden obyvatel Českého Brodu. Graf č.

54 umožňuje srovnání zastoupení jednotlivých věkových skupin ve výzkumu s celkovou

populací Českého Brodu

i s věkovou strukturou respondentů z minulého šetření v roce 2020.
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Z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání jsou mezi dotázanými téměř z poloviny

zastoupeni lidé s vysokoškolským

vzděláním – viz graf č. 55. Čtyři
desetiny respondentů pak tvoří lidé se

středním vzděláním

s maturitou. Necelou desetinu pak lidé

s neúplným středním vzděláním, resp.

vyučení, a dvě procenta

z odpovídajících uvedlo nejvýše

dosažené vzdělání základní.

V porovnání s celkovou populací

Českého Brodu se do průzkumu

zapojilo výrazně více osob s VŠ i těch

s maturitou. Osob se středním

vzděláním bez maturity (vč.

vyučených) bylo o 15 % méně, než je

jejich zastoupení v populaci5, těch se základním vzděláním bylo v průzkumu méně o 9 %

oproti jejich zastoupení v populaci.

I tentokrát proto platí, že čím má občan vyšší dosažené vzdělání, tím má větší tendenci

zapojovat se do těchto názorových průzkumů.

Při pohledu na složení respondentů z hlediska jejich ekonomické aktivity, nejvíce z nich (72

%) je pracujících a zaměstnanců (viz graf č. 56). Přibližně desetinou jsou pak mezi

odpovídajícími zastoupeni podnikatelé a důchodci. V průzkumu odpovědělo nepatrně více

osob v domácnosti (skoro desetina) než v posledním průzkumu. Struktura ve všech

kategoriích odpovídá šetření z roku 2020.

5 Základní 11%, střední bez maturity 23%, střední s maturitou a vyšší odborné 27%, vysokoškolské 15%, Zdroj: ČSÚ 2021.
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Podle složení domácnosti jsou mezi respondenty nejvíce zastoupeni členové úplných rodin

s dětmi, kteří tvoří více než polovinu dotázaných. Čtrnáct procent je tvořeno manželskými

páry žijícími v domácnosti bez dětí a další zhruba pětina vícegeneračními domácnostmi.

V takřka třetině případů jsou mezi dotázanými zastoupeny osoby žijící samy v jednočlenné

domácnosti, což znamená přibližně trojnásobný nárůst v porovnání s posledním šetřením.

Jiných typů domácností, včetně rodičů, kteří žijí sami s dítětem (dětmi) byla celkově
zastoupena jen zhruba další desetina. Graf č. 57 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.
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Více než polovina respondentů žije

v Českém Brodě už více než 15 let (viz graf č.

58). Zhruba pětina dotázaných ve městě je ve

městě nově příchozích a další zhruba čtvrtina

zde žije 5–15 let. Tato struktura dotázaného

vzorku odpovídá vzorku dotázanému v roce

2012, 2014, 2016, 2018 i 2020. Oproti roku

2007 však se stále nezapojilo tolik

starousedlíků (tehdy tvořili 75 % vzorku).

Z prostorového hlediska je ve zkoumaném

vzorku zastoupeno nejvíce obyvatel západní

části města (jedna čtvrtina), sídliště a jihu

města (jedna pětina), centra města a oblasti

za tratí (obě zhruba jedna čtvrtina)(viz graf č. 59). V menší míře se pak mezi dotázanými

objevují obyvatelé Liblic. Nejméně se do průzkumu zapojili lidé žijící ve Štolmíři a Zahradách.

Při porovnání se složením populace Českého Brodu mu struktura odpovídajících přibližně
odpovídá, přičemž největší rozdíl v poměru populace a vzorku dotázaných je mezi obyvateli

oblasti za tratí – zapojilo se jich o 5 % méně, obyvatel sídliště a jihu města se zase zapojilo o

3 % více než je jejich zastoupení v populaci.

Přibližně polovina dotázaného vzorku tráví převážnou část pracovního dne přímo ve

městě, zhruba čtyři desetiny jej tráví prací nebo studiem ve vzdálenějším městě či obci (viz

graf č. 60). Pouze necelá desetina respondentů přes den za prací či studiem vyráží do okolí

vzdáleného do 10 km. Oproti šetření v roce 2020 narostl počet respondentů, kteří tráví

běžný pracovní den přímo ve městě zhruba o 10 %, počet lidí trávících většinu pracovního

dne ve vzdálenějším městě naopak o 10 % klesl.
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