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1 Úvod
V průběhu měsíce ledna 2020 bylo v souvislosti s vypracováním Strategického plánu rozvoje města
Hronova pro období 2021 – 2031 (dále jen SRP), provedeno dotazníkové šetření mezi obyvateli města.
Občané byli dotazování, co si myslí o budoucím rozvoji města a o stavu jednotlivých oblastí, které jsou
pro budoucnost města a funkčnost jeho území klíčové, zda by se na rozvoji sami chtěli podílet apod.
Dotazníkové šetření tvoří součást celkové analýzy prostředí na území města Hronova. Veškeré závěry
vyplývající z průzkumu budou použity výhradně ke statistickým účelům – jako podklady pro
vypracování SRP.
Smyslem průzkumu bylo zjištění názorů, připomínek a podnětů obyvatel města a zohlednění jejich
postojů k budoucímu rozvoji města ve formě konkrétních aktivit v klíčovém koncepčním dokumentu.
Snahou představitelů města je reflektovat potřeby a přání obyvatel za účelem tvorby příznivějších
podmínek pro život s ohledem na místní podmínky, limity a zvyklosti.
Celkově se průzkumu ke strategickému plánu zúčastnilo jen 30 osob. Tyto osoby odevzdaly vyplněný
dotazník v tištěné podobě.

2 Cíl a metodika
Cílem tohoto šetření bylo získání informací o spokojenosti občanů s kvalitou života na území města
se zaměřením na hodnocení co nejširšího spektra otázek týkající se kvality života, vybavenosti města,
poskytovaných služeb, bydlení atd. Dalším cílem bylo i zjištění pozitiv a negativ města tak, jak je vnímají
jeho obyvatelé, možnost získat podněty pro další rozvoj města, zjistit názory občanů na současnou
situaci ve městě a zjistit, zda jsou občané ochotni se do rozvoje města zapojit.
Hlavním smyslem tohoto šetření je organizace rozvoje města na základě slaďování všech zájmů tak,
aby město prosperovalo a poskytovalo určitý směr pro dlouhodobé plánování aktivit svého rozvoje.
Výsledky průzkumu by měly sloužit jako vodítko pro postup vedení města při snižování nebo
odstraňování nedostatků a nespokojenosti obyvatel se životem na území města.
Průzkum si kladl za cíl:
 získat co nejširší spektrum dat od občanů,
 poznat názory a vnímané nedostatky od lidí, kteří na území města žijí a primárně dění na jeho


území vnímají,
poukázat na zájem vedení města o názory občanů a ochotu s nimi při budoucím rozvoji
spolupracovat.

2.1 Metoda sběru dat
Jako nejvhodnější metoda sběru dat bylo zvoleno statistické šetření formou dotazníku. Snahou
pracovníků a vedení města bylo zpřístupnit tento dotazník co nejvyššímu počtu obyvatel, proto byly
zvoleny tyto formy oslovení občanů v území:
 zveřejnění dotazníku v místním zpravodaji Hronovské listy „U Nás“ (č. 1/2021)
 distribuce tištěných dotazníků v infocentru
 zveřejnění dotazníku na webových stránkách města
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2.2 Návrh dotazníku
Dotazník byl sestaven pracovníky města ve spolupráci se zpracovatelem SRP. Otázky v něm byly zvoleny
tak, aby dotazník umožňoval určit míru spokojenosti občanů s úrovní kvality života na území města
a získat od občanů cenné připomínky, poznámky a podněty k odstranění nedostatků při budoucím
rozvoji města. Občané se měli vyjádřit k vybraným oblastem a uvést co na území města postrádají,
co by se dle jejich názoru mělo vybudovat, opravit, jakým způsobem by se měl zlepšit
kulturně-společenský či sportovní život ve městě, bydlení, služby apod. Mohli podat i náměty na nové
záměry jeho rozvoje, podat informaci, zda jsou ochotni se na rozvoji města podílet atd.
Struktura dotazníků byla následující:
►
►
►
►
►
►
►

spokojenost či nespokojenost se životem na území města
chybějící služby
zhodnocení města z různých hledisek
mezilidské vztahy
informovanost občanů
ochota podílet se na rozvoji města
profil respondenta (občana)

Konkrétní podoba dotazníku je uvedena v příloze tohoto dokumentu.

2.3 Výběr respondentů
Cílovou skupinu dotazníkového šetření tvořili všichni obyvatelé města (vč. chalupářů) bez rozdílu věku,
pohlaví, vzdělání, bydliště v části města apod. A to i přesto, že na tyto atributy byli občané dotazováni,
aby mohl být podrobněji posouzen profil respondenta.
Při volbě vhodných distribučních kanálů se přihlíželo především k tomu, aby byl dotazník zpřístupněn
co nejvyššímu počtu obyvatel a možnosti jeho odevzdání byly co nejsnadnější. Vzhledem k formě sběru
dat (neřízeným výběrem respondentů) nebylo možné zajistit vyvážení počtu respondentů z hlediska
věku, pohlaví a bydliště.
Pro zachování anonymity obyvatel byly dotazníky zpracovány bez uvedení jakýchkoliv osobních údajů.
Respondenti vyplňovali dotazník vždy pomocí výběru z nabízených variant odpovědí nebo bodovou
stupnicí. Pro případ nepostižení všech problémových okruhů měli respondenti možnost vyjádřit svůj
názor i prostřednictvím slovní formulace (otevřené otázky).

3 Vyhodnocení průzkumu spokojenosti
občanů
Dotazníkové šetření si kladlo za cíl zjistit spokojenost respondentů s životem na území města. Dotazník
obsahoval 20 otázek, ve kterých měli respondenti možnost vyjádřit svůj postoj k životu ve městě, k jeho
dalšímu rozvoji, k mezilidským vztahům apod., a to v co nejširším spektru. V poslední, závěrečné
20 otázce mohli respondenti uvést svá další sdělení a náměty k rozvoji obce.
Díky struktuře otázek, jež byly koncipovány jako uzavřené, částečně uzavřené a otevřené, byla
zabezpečena možnost plně projevit svoji míru spokojenosti, vyjádřit své náměty, připomínky
a komentáře na zlepšení života na území města.
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Přestože možnost účastnit se dotazníkového průzkumu byla veřejně přístupná, účast na tomto
dobrovolném šetření nebyla z hlediska počtu obyvatel města nijak velká. Dotazníkového šetření
se zúčastnilo celkem jen 30 respondentů. Pokud vezmeme vzorek obyvatelstva, které se účastnilo
šetření (tj. cca od 15 do 100 let) tak lze říci, že se bohužel jednalo jen o necelé 0,6% obyvatelstva města
(přesně 0,577 %).
Tabulka 1 – Počet obyvatel města Hronova – produkční věk (k 31. 12. 2019)
Hronov (okres
Náchod)
Počet
celkem
5 194
obyvatel
15 - 64
3 674
Počet
věková
obyvatel
skupina
65 a více
1 520
Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

4 Vlastní dotazník - Otázky
Otázky č. 1- 4 zjišťovaly spokojenost obyvatel s životem na území města, co se jim na životě ve městě
nejvíce líbí, co se jim nelíbí a jaké služby jim nejvíce chybí.

Otázka č. 1 – Jak se Vám ve městě žije?
Na tuto otázku byla občanům dána možnost zaškrtnout 1 předem připravenou odpověď. Volit mohli
z 5 členné škály možností, a to velmi dobře, spíše dobře, ani dobře ani špatně, spíše špatně a velmi
špatně. Odpovědi byly uspořádány do grafu s procentuálním vyjádřením podle zaškrtnutých odpovědí.
Graf 1 – Jak se Vám ve městě žije?
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Z průzkumu plyne, že občanům se na území města žije dobře. Nejvíce respondentů uvedlo, že se jim
ve městě žije spíše dobře (40% z došlých odpovědí), následovali respondenti, kterým se žije ve městě
velmi dobře (30% z došlých odpovědí) a zbytek (23%) uvedl, že se jim tu žije ani dobře, ani špatně.
Nikdo neuvedl, že by se mu ve městě žilo spíše špatně nebo velmi špatně. 7% respondentů odpověď
na tuto otázku nevyplnilo.

Otázka č. 2 – Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí?
Na tuto otázku byla občanům dána možnost zaškrtnout až 3 předem připravené odpovědi.
Vyhodnocení bylo provedeno formou koláčového grafu v % podle celkového počtu zaškrtnutých
odpovědí.
Graf 2 – Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí?

Nejvíce se respondentům líbí ve městě blízkost přírody, dále klidný život, příznivé životní prostředí
a dobrá dopravní dostupnost. Následovala odpověď dostupnost pracovních příležitostí, sportovní
vyžití a vzhled města. Kulturní a společenský život a dobré mezilidské vztahy nejsou respondenty
příliš oceňovány a byly zaškrtnuty stejným počtem odpovědí (z celkového počtu tvoří po 1%). Nikdo
neuvedl možnost „jiné“ s komentářem.
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Otázka č. 3 – Co se Vám na Vašem městě nelíbí?
Na tuto otázku byla občanům dána rovněž možnost zaškrtnout až 3 předem připravené odpovědi.
Vyhodnocení bylo provedeno formou koláčového grafu v % podle celkového počtu zaškrtnutých
odpovědí.
Graf 3 – Co se Vám na Vašem městě nelíbí?

Nejvíce respondenty, kteří dotazník vyplnili, ve městě trápí špatné vztahy mezi lidmi, následuje
nezájem lidí o město a nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb. Následuje problém
s nepořádkem ve městě a nedostatkem pracovních příležitostí. Za těmito problémy následuje
problém s nedostatečnou bytovou výstavbou. Stejná 3% zaškrtnutých odpovědí kritizují málo kvalitní
životní prostředí a nedostatečný kulturní a společenský život. 1% zaškrtnutých odpovědí uvádí špatné
podmínky pro podnikání. 7% odpovědí „jiné“ bylo s komentářem, ve kterém respondenti uvádějí
nespokojenost se současným špatným stavem některých silnic (respondenty uváděné silnice jsou
státní), s bezpečností dopravy (nedodržování rychlosti a pirátská jízda některých řidičů), se zchátralým
koupalištěm, některými chátrajícími průmyslovými areály (ty jsou však v majetku soukromých osob),
se vzhledem některých ulic a podle jejich názoru i s vysokými poplatky za směsný odpad.
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Otázka č. 4 – Jaké služby Vám ve městě nejvíce chybí?
Tato otázka byla otevřená. Respondenti měli uvést svoje vlastní názory a náměty, ohledně chybějících
služeb ve městě. Převážná většina respondentů otázku vůbec nevyplnila (16 respondentů
z 30 vyplněných dotazníků = 54% odpovědí). Nejvíce občanům chybí bankovní služby (6 respondentů
z 30 vyplněných dotazníků), po 3 odpovědích byly služby opravny obuvi a knihkupectví a po jedné
odpovědi byly služby – samoobslužná myčka aut a klub nebo kavárna, kde by se lidé mohli scházet
se zaměřením na seniory nebo teenagery. Odpovědi respondentů byly přehledně zpracovány formou
grafu.
Graf 4 – Jaké služby Vám ve městě nejvíce chybí?

Otázka č. 5 – Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže
uvedených podmínek
Tyto otázky sloužily ke zjištění spokojenosti občanů města z hlediska podmínek života ve městě.
Podmínky se týkaly různých oblastí života ve městě a zkoumaly spokojenost respondentů s bydlením,
školstvím, zdravotnictvím, veřejnou dopravou, s kulturním a společenským životem ve městě,
se sportovním vyžitím, s životním prostředím, s péčí obce o své prostředí, s podmínkami pro podnikání,
s rozvojem města a s informovaností občanů o dění ve městě. U otázek měli respondenti možnost
zvolit z 5 stupňové bodovací stupnice hodnotou 1 až 5, tj. 1 = velmi spokojen (nejlepší hodnocení),
2 = spíše spokojen, 3 = spíše nespokojen, 4 = velmi nespokojen a 5 = je mi to lhostejné.
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Otázky byly vyhodnoceny podle pořadí uvedeném v tabulce vždy jednotlivě podle zakroužkovaných
odpovědí.

1) Bydlení
Z hlediska spokojenosti s bydlením, převážná většina respondentů uvedla se shodným výsledkem,
že s bydlením ve městě je velmi spokojena, nebo spíše spokojena. Velmi nespokojeno je jen 6,67%
respondentů a stejnému počtu je to lhostejné. 1 respondent (3,3%) tuto otázku nezodpověděl,
tj. nezakroužkoval žádnou z možností.
Graf 5 – Spokojenost s bydlením

2) Školství
Z hlediska spokojenosti se školstvím na území města uvedlo 50% respondentů, že jsou spíše spokojeni,
následovalo 23,3% respondentů, kteří jsou velmi spokojeni. Shodně po 6,67% respondentů uvedlo,
že jsou spíše nespokojeni, nebo velmi nespokojeni. Možnost je mi to lhostejné neuvedl žádný
z respondentů. 13,3% respondentů tuto otázku nezodpovědělo, tj. nezakroužkovalo žádnou
z uvedených možností.
Graf 6 – Spokojenost se školstvím
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3) Zdravotnictví
Z hlediska spokojenosti se zdravotnictvím na území města uvedlo 70% respondentů, že jsou spíše
spokojeni, následovalo 16,6% respondentů, kteří jsou velmi spokojeni. Spíše nespokojeno je 10%
respondentů. Žádný respondent neuvedl, že by byl velmi nespokojen ani možnost, že je mu to
lhostejné. 3,3% respondentů tuto otázku nezodpovědělo, tj. nezakroužkovalo žádnou z uvedených
možností.
Graf 7 – Spokojenost se zdravotnictvím

4) Veřejná doprava
Z hlediska spokojenosti s veřejnou dopravnou na území města uvedlo 75% respondentů, že jsou spíše
spokojeni, následovalo 40% respondentů, kteří jsou velmi spokojeni. Spíše nespokojeno je 15%
respondentů. Žádný respondent neuvedl, že by byl velmi nespokojen. 10% respondentů zakroužkovalo
možnost, že je mu to lhostejné. 10% respondentů tuto otázku nezodpovědělo, tj. nezakroužkovalo
žádnou z uvedených možností.
Graf 8 – Spokojenost s veřejnou dopravou

5) Kultura a společenský život
Z hlediska spokojenosti s kulturním a společenským životem na území města uvedlo 53,3%
respondentů, že jsou spíše spokojeni, následovalo 16,67% respondentů, kteří jsou spíše nespokojeni.
Velmi spokojeno je 13,3% respondentů. Shodně 6,67% respondentů uvedlo, že je velmi nespokojeno
nebo, že je mu to lhostejné. 3,3% respondentů tuto otázku nezodpovědělo, tj. nezakroužkovalo žádnou
z uvedených možností.
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Graf 9 – Spokojenost s kulturním a společenským životem

6) Sportovní vyžití
Z hlediska spokojenosti se sportovním vyžitím na území města uvedlo 50% respondentů, že jsou spíše
spokojeni, následovalo 16,67% respondentů, kteří jsou spíše nespokojeni. Velmi spokojeno je 10%
respondentů. 3,33% respondentů uvedlo, že je velmi nespokojeno a 10% respondentů uvedlo, že je
mu to lhostejné. 10% respondentů tuto otázku nezodpovědělo, tj. nezakroužkovalo žádnou
z uvedených možností.
Graf 10 – Spokojenost se sportovním vyžitím

7) Životní prostředí
Z hlediska spokojenosti se životním prostředím na území města uvedlo 36,67% respondentů, že jsou
spíše spokojeni, následovalo 33,33% respondentů, kteří jsou velmi spokojeni. Spíše nespokojeno je
20% respondentů. 6,67% respondentů uvedlo, že je se životním prostředím na území města velmi
nespokojeno. Žádný respondent neuvedl možnost, že je mu to lhostejné. 3,3% respondentů tuto
otázku nezodpovědělo, tj. nezakroužkovalo žádnou z uvedených možností.
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Graf 11 – Spokojenost se životním prostředím

8) Péče obce o své prostředí
Z hlediska spokojenosti s péčí o své prostředí je na území města 50% respondentů spíše spokojeno,
následovalo 23,33% respondentů, kteří jsou spíše nespokojeni a 13,33 % respondentů je velmi
nespokojeno. Jen 6,67% respondentů je s touto péčí velmi spokojeno. Žádný respondent neuvedl,
že je mu to lhostejné. 6,67% respondentů tuto otázku nezodpovědělo, tj. nezakroužkovalo žádnou
z uvedených možností.
Graf 12 – Spokojenost s péčí o své prostředí

9) Podmínky pro podnikání
Z hlediska spokojenosti s podmínkami pro podnikání na území města je 36,37% respondentů spíše
spokojeno, následovalo 23,33% respondentů, kterým je to lhostejné. 10% respondentů je spíše
nespokojeno a 6,67 % respondentů je velmi nespokojeno. Jen 3,33% respondentů je s těmito
podmínkami velmi spokojeno. 20% respondentů tuto otázku vůbec nezodpovědělo,
tj. nezakroužkovalo žádnou z uvedených možností.
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Graf 13 – Spokojenost s podmínkami pro podnikání

10) Rozvoj města
Z hlediska spokojenosti s rozvojem města je 60% respondentů spíše spokojeno, následovalo 23,33%
respondentů, kteří jsou spíše nespokojeni a 6,67% respondentů, kteří jsou velmi nespokojeni. Jen
3,33% respondentů je s touto péčí velmi spokojeno. Žádný respondent neuvedl, že je mu to lhostejné.
6,67% respondentů tuto otázku nezodpovědělo, tj. nezakroužkovalo žádnou z uvedených možností.
Graf 14 – Spokojenost s rozvojem města

11) Informovanost o dění ve městě
Z hlediska spokojenosti s informovaností o dění ve městě je 63,33% respondentů spíše spokojeno,
následovalo 16,67% respondentů, kteří jsou spíše nespokojeni. Shodně 6,67% respondentů uvedlo,
že jsou velmi spokojeni a velmi nespokojeni. 3,33% respondentů uvedlo, že je jim to lhostejné.
3,33% respondentů tuto otázku nezodpovědělo, tj. nezakroužkovalo žádnou z uvedených možností.
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Graf 15 – Spokojenost s informovaností o dění ve městě

Otázka č. 6 – Mezilidské vztahy ve městě považujete za:
Tato otázka zkoumala mezilidské vztahy na území města, které se v současné době obecně v celé
společnosti stále zhoršují. Z hlediska mezilidských vztahů je téměř shodně považuje většina
respondentů (37%) za ne moc dobré a naopak 36% je považuje za docela dobré. Za velmi dobré je
nepovažuje žádný z respondentů. Naopak, 10% respondentů soudí, že mezilidské vztahy na území
města jsou velmi špatné a 17% respondentů odpovědělo, že toto nedokáže posoudit.
Graf 16 – Mezilidské vztahy ve městě
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Otázka č. 7 – Myslíte si, že obyvatelé města mají dostatek
příležitostí
ke
vzájemným
společenským
kontaktům?
Otázka zkoumala, zda obyvatelé města mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům. Odpovědi na tuto otázku mohou být v současnosti ovlivněny nepříznivou situací s vládními
protiepidemickými opatřeními proti Covidu 19. Většina respondentů (33%) uvedla, že toto nedovede
posoudit. Následuje 30% respondentů, kteří se domnívají, že spíše ne. 20% se domnívá, že spíše ano.
10% respondentů uvedlo, že rozhodně ne a jen 7% uvedlo, že rozhodně ano.
Graf 17 – Myslíte si, že obyvatelé města mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?

Otázka č. 8 – Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují?
Otázka zkoumala, jaké komunikační kanály ve městě občané nejvíce preferují. Z možností byly k výběru
tyto alternativy - mobilní aplikace, SMS zprávy, Facebook, e-mail, webové stránky města, zpravodaj
města a jiné, s možností uvést přímo jaké. Respondenti měli možnost zaškrtnout až 3 alternativy
komunikačních kanálů. Vyhodnocení bylo provedeno formou koláčového grafu v % podle celkového
počtu zaškrtnutých odpovědí. Nejvíce respondentů (25%) uvedlo, že jako komunikační kanál jim nejvíce
vyhovuje zpravodaj města. Následovala mobilní aplikace (19%) a webové stránky města (18%).
17% respondentů uvedlo, že jim vyhovuje e-mail a 13% využívá SMS. Jen 8% respondentů využívá
Facebook. Možnost jiné s návrhem jaký komunikační kanál, který ve vybraných alternativách není
uveden, by respondent upřednostnil, tuto možnost nezaškrtl žádný z respondentů.
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Graf 18 – Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují?

Otázka č. 9 – Sledujete informace o dění ve městě na webových
stránkách?
Tato otázka sloužila ke zjištění, zda občané navštěvují webové stránky města, aby získali nformace
o dění ve městě a činnosti městského úřadu apod. Jako možnosti bylo uvedeno:





pravidelně (min. 1x týdně
občas (cca 1x za měsíc
vůbec
nemám internet

Z provedeného průzkumu vyplývá, že většina respondentů 83% navštěvuje web města občas
a pravidelně jej navštěvuje 10% dotázaných respondentů. 4% respondentů nenavštěvuje městské
webové stránky vůbec a 3 % respondentů, kteří otázku vyplnili, nemá internet.
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Graf 19 – Sledujete informace o dění ve městě na webových stránkách?

Otázka č. 10 – Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj
svého města?
Tato otázka byla zaměřena na zjištění, zda je veřejnost ochotná sama se podílet na rozvoji svého města.
K výběru byly odpovědi – rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne a nedovedu posoudit.
Z odpovědí vyplynulo, že největší podíl respondentů (44%) nedovede toto posoudit. 37% respondentů
odpovědělo „spíše ano“ a jen 13% respondentů, kteří na otázku odpověděli, je rozhodně ochotno
se na rozvoji města podílet. 3% uvedla, že spíše nejsou ochotni se podílet. Naštěstí nikdo z respondentů
neuvedl „rozhodně ne“. 3% respondentů tuto otázku nezodpověděla.
Graf 20 – Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého města?
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Otázka č. 11 – Pokud ano, jak se můžete zapojit?
Tato otázka byla formulována jako otevřená otázka, kdy sami respondenti měli možnost si zvolit, jakým
způsobem by byli ochotni se do rozvoje města zapojit. Na tuto otázku odpověděl jen 1 z respondentů,
a uvedl, že se již zapojil a snaží se. V ostatních vyplněných dotaznících je tato otázka bez odpovědi.

Otázka č. 12 – Představte si, že můžete rozhodnout o využití
městských finančních prostředků. Na co byste je
přednostně využil/a?
Cílem této otázky bylo zjistit, jaké prioritní oblasti by chtěli občané nejvíce rozvíjet, tj. do jakých oblastí
by byli ochotni investovat městské prostředky. Bylo možné vybrat z několika daných možností
a respondenti měli možnost zaškrtnout až 3 odpovědi, které považují za prioritní oblast rozvoje města
a kam by podle nich měly městské finanční prostředky směřovat. Jedna z možností nabízela otevřenou
otázku, kde respondenti měli možnost přímo navrhnout, jakým nejefektivnějším směrem by měly
městské finance plynout.
Nabízené možnosti byly tyto:











zlepšení podmínek pro podnikání
investice do školství
podpora bytové výstavby
rekonstrukce místních komunikací, chodníků
podpora kulturních a společenských aktivit
podpora sportovních aktivit
péče o veřejnou zeleň a prostředí ve městě
vybudování dětských hřišť
opravy památek ve městě
jiné

Vyhodnocení bylo provedeno formou koláčového grafu v % podle celkového počtu zaškrtnutých
odpovědí. Nejvíce respondentů (27%) odpovědělo, že je nutné, aby městské prostředky plynuly do
rekonstrukcí místních komunikací a chodníků, následovala oblast péče o veřejnou zeleň a prostředí ve
městě (17%), dále by dle názoru respondentů měly plynout městské prostředky do opravy památek ve
městě (13%) a do podpory bytové výstavby (12%). Sportovní aktivity by podporovalo 9% respondentů
a školství 7%. Podpora ostatních nabízených aktivit je jen nízká, a to 3% respondentů chce zlepšit
podmínky pro podnikání a 2% by chtěla podpořit budování dětských hřišť.
5% respondentů odpovědělo na otevřenou otázku „jiné“ s návrhem, jakým směrem by měly městské
finanční prostředky plynout. Jedná se o:
 napojení kanalizace ve Velkém Dřevíči na ČOV
 snížení rychlosti v ul. J. z Poděbrad a oprava ul. Hostovského (obě ulice jsou silnicemi
III tř. v majetku a správě KHK (resp. Správy a údržby silnic)
 obchvat centra města
 využití areálu bývalé Textonie (areál v majetku soukromých osob)
 zbourání nebo rekonstrukce areálu bývalé textilky a využití prostor např. k postavení
obchodního centra (areál v majetku soukromých osob)
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Graf 21 – Představte si, že můžete rozhodnout o využití městských finančních prostředků. Na co byste je
přednostně využil/a?

Následující otázky a jejich vyhodnocení, si kladlo za cíl, udělat si obraz o typu respondentů, kteří na
výše uvedené otázky odpovídali. Jejich členění je proto zaměřeno na obecné informace
o respondentech.

Otázka č. 13 – Obecné informace o respondentovi
Tato otázka se zabývá strukturou respondentů a jejich členěním podle pohlaví. Z hlediska pohlaví
se průzkumu zúčastnilo více žen (16) než mužů (13). Jeden respondent pohlaví neuvedl.
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Graf 22 – Struktura respondentů z hlediska pohlaví

Otázka č. 14 – Věk
Otázka zkoumá strukturu respondentů z hlediska věku. Největší podíl respondentů byl ve věku
65 a více let (39%). Následovala věková skupina 30 – 49 let (36%), dále 50 – 64 let (13%). Mladých
respondentů ve věku od 19 do 29 bylo jen 6% a respondentů do 18 let jen 3% (1 respondent).
Jeden z respondentů věk neuvedl (z celkového počtu zúčastněných respondentů se jedná o 3%).
Graf 23 – Struktura respondentů podle věku
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Otázka č. 15 – Vaše vzdělání
Otázka se zabývá strukturou respondentů z hlediska dosaženého vzdělání. Z hlediska dosaženého
vzdělání měla největší zastoupení (60%) skupina respondentů se středním odborným vzděláním
s maturitou. Po nich následovala skupiny respondentů s vysokoškolským vzděláním (20%), poté
následovali respondenti se středním odborným vzděláním, tzv. vyučení (13%) a nejmenší zastoupení
měli respondenti s vyšším odborným vzděláním. Respondenti se základním vzděláním se průzkumu
nezúčastnili.
Graf 24 – Struktura respondentů z hlediska dosaženého vzdělání

Otázka č. 16 – Jak dlouho ve městě žijete/působíte?
Otázka se zabývá strukturou respondentů z hlediska délky bydlení na území města. Největší podíl
respondentů (67%), kteří na otázku odpověděli, žije ve městě 31 a více let. Shodně velkou skupinu
(10%) pak tvoří respondenti, kteří na území města žijí od 6 až do 30 let. Respondenti, kteří žijí na území
města méně než 5 let, se průzkumu nezúčastnili, tj. žádný z nich dotazník nevyplnil. Jeden
z respondentů tuto otázku nezodpověděl.
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Graf 25 – Struktura respondentů podle délky působení na území města

Otázka č. 17 – Název místní části, ve které bydlím/působím
Tato otázka zkoumala, strukturu respondentů z hlediska bydlení v různých částech města. Největší
podíl respondentů (60%), kteří dotazník vyplnili, je z místní části Hronov, následují občané žijící na
území Velkého Dřevíče (17%), Zbečníku (13%), Rokytníku (7%) a z území Žabokrk (3%). Z územní části
Malá Čermná nebyl žádný z respondentů.
Graf 26 – Struktura respondentů z hlediska jejich bydliště
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Otázka č. 18 – Jsem
Otázka se zabývá strukturou respondentů z hlediska bydlení v obci, a to zda je respondent osoba
ve městě trvale žijící nebo zda je chatař či chalupář, tj. na území města se vyskytuje jen občasně za
účelem rekreace. Dotazník vyplnili jen respondenti, kteří na území města trvale bydlí. Chalupáři nebo
chataři se průzkumu nezúčastnili.

Otázka č. 19 – Typ Vaší domácnosti
Otázka se zabývá strukturou respondentů z hlediska typu domácnosti, ve které respondent žije. Větší
část respondentů (57%) tvořili respondenti z domácností bez dětí.
Graf 27 – Struktura respondentů z hlediska počtu členů domácnosti

Otázka č. 20 – Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
V této otázce měli respondenti uvést náměty, které by doporučili pro rozvoj města. Žádný
z respondentů (30) tuto otázku nevyplnil.
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5 SWOT analýza plynoucí z dotazníkového
šetření
Z vyhodnocených odpovědí, ale i z podnětů a názorů respondentů, kteří dotazník vyplnili a vyjádřili se
k otázkám v něm uvedených, bylo provedeno shrnutí silných a slabých stránek a posouzení možných
příležitostí pro SWOT analýzu s tímto výsledkem:
Tabulka 2 – Příležitosti, silné a slabé stránky plynoucí z dotazníkového průzkumu

Příležitosti
 zlepšit mezilidské vztahy
 podporovat občanskou



















sounáležitost
vytvoření místa pro setkávání
zejména pro seniory nebo
teenagery
podpora rekonstrukce chodníků
a místních komunikací
možnost pravidelných
setkávání pro důchodce
podporovat vznik nových
pracovních míst
zlepšit podmínky pro podnikání
udržovat a zlepšovat pěkný
vzhled budov ve městě
udržovat a zkvalitňovat vzhled
veřejných prostranství
zlepšovat údržbu zeleně
ve městě a podporovat její
obnovu i novou výsadbu
zlepšit informovanost občanů
o dění ve městě
lepši zainteresovanost občanů
na místním plánování a
podpoře rozvoje města
zlepšit zajištění likvidace
odpadních vod v některých
místních částech města, které
nejsou připojeny na kanalizaci
s ČOV
rekonstrukce koupaliště
nebo zřízení nového
důslednější dohled nad
dodržováním rychlosti
důslednější kontrola
znečišťovatelů životního
prostředí














Silné stránky
dobrá nabídka
sportovního vyžití
různé druhy
sportovního vyžití
blízkost přírody na
území města
klidný život na území
města
příznivé životní
prostředí
dobrá dopravní
dostupnost
možnost získání
informací o činnosti
MěÚ a rozvoji města
z více zdrojů
občané jsou schopni si
informace dohledat
poměrná spokojenost
občanů s hlavními
prioritními oblastmi
života ve městě
(školství,
zdravotnictví, kulturní
a sportovní vyžití)
občanům záleží na
vzhledu města vč.
veřejné zeleně




















Slabé stránky
zhoršující se mezilidské vztahy
nedostatek některých služeb
nebo jejich špatná dostupnost
chybějící druhy služeb (např.
opravna obuvi, knihkupectví,
samoobslužná myčka aut)
špatná bezpečnost silničního
provozu v některých částech
města
špatný stav zejména státních
silnic na území města
nedodržování povolené
rychlosti
nezájem některých občanů
o dění ve městě
vytrácející se občanská
sounáležitost zejména u
mladé generace
chybí místo pro setkávání
seniorů nebo teenagerů
chybí dobrovolníci,
nedostatečný zájem
a zapojení občanů do
plánování rozvoje města
velká dopravní zátěž centra
města
chátrající průmyslové areály
v soukromých rukou
chybějící bankovní pobočka
zhoršující se dostupnost
pracovních příležitostí
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 zvyšovat bezpečnost silničního

provozu
 posílit městskou policii
 podpořit obnovení bankovních

služeb
 podpora bytové výstavby

Hlavními slabými stránkami, plynoucími z vyplněných dotazníků, jsou zhoršující se mezilidské vztahy,
neochota občanů zapojit se do rozvoje města, neochota na rozvoji spolupracovat, lidská lhostejnost,
nedostatečná komunikace mezi lidmi, nedostatečná informovanost z důvodu neochoty si informace
vyhledat, špatný technický zejména státních silnic na území města, špatná bezpečnost silničního
provozu, některé chybějící služby, zhoršující se dostupnost pracovních příležitostí.
Hlavními silnými stránkami je rozmanitá a nezničená příroda a krajina v okolí města, pěkná
a udržovaná místa na území města, poměrně dobré sportovní i kulturně společenské vyžití, dobrá
dopravní dostupnost, občanům záleží na vzhledu města.

6 Navrhované prioritní oblasti rozvoje z názorů
respondentů
Z podnětů a názorů respondentů, kteří se vyjádřili k otázce prioritního směřování finančních
prostředků města na jeho rozvoj, byla sestavena tabulka, která vypadá takto – řazeno podle priorit
– tj. které oblasti vhodné pro rozvoj dostaly největší počet hlasů:
Tabulka 3 – Seznam prioritních oblastí podle důležitosti

1
2
3

Rekonstrukce chodníků a místních komunikací
Péče o veřejnou zeleň
Opravy památek na území města

4
5
6
7
8

Podpora bytové výstavby
Podpora sportovních aktivit
Podpora kulturních a společenských aktivit
Podpora investic do školství
Zlepšení podmínek pro podnikání
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