
     
 
 
 
 
 

 
                                                                Tisková zpráva  
 

Ve Svitavách žijí spokojení lidé 
 

Město Svitavy se po čtyřech letech rozhodlo zopakovat dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak 
spokojení lidé v něm žijí. Výsledek je více méně pozitivní. Spokojeny jsou více než čtyři pětiny občanů, i 
když oproti minulému šetření úroveň spokojenosti o 1,4 procentního bodu poklesla. Dotazníkové šetření ve 
spolupráci s městem a studenty místního Gymnázia uspořádala obecně prospěšná společnost CI2, o. p. s. 

Nejdůležitějším výsledkem indikátoru 
spokojenosti občanů s místním společenstvím 
je skutečnost, že spokojeny jsou více než čtyři 
pětiny respondentů (80,8 %). Tento výsledek 
je mírně horší než při předešlém šetření: 2011 
(82,6 %). V dílčích aspektech spokojenosti 
však panuje nekompromisní zlepšení, což 
odhaluje mírný rozpor mezi vnímáním 
obecného pocitu spokojenosti a vnímáním 
konkrétních hmatatelných jevů. 
Při detailnějším pohledu na titulkový indikátor 
je patrné, že o něco málo spokojenější jsou 
muži, osoby se středoškolským a základním 
vzděláním, lidé starší, studenti nebo důchodci, 
lidé v dobrém zdravotním stavu či bydlící 
v bytovém domě. Nejvíce nespokojenými 
skupinami jsou naopak nezaměstnaní 

(31,8 %), lidé s nízkým příjmem (33,4 %) nebo ve špatném zdravotním stavu (33,3 %). Při porovnání s jinými 
městy, kde probíhalo obdobné šetření, je výsledek titulkového indikátoru průměrný.1  
Obyvatelé obdobně jako v předcházejícím šetření kladně hodnotí kvalitu okolního životního prostředí, 
možnost provozovat své koníčky, záliby a veřejné služby. Naopak méně spokojeni jsou s možnostmi 
zaměstnání či s možnostmi účastnit se místního plánování. Z hlediska veřejných služeb jsou lidé nejméně 
spokojeni s veřejnou dopravou a zdravotními službami. Na druhou stranu si cení školství (základní, mateřské 
i střední školy) a technických služeb. Mírně negativním zjištěním je nárůst osob, které se domnívají, že 
kriminalita ve městě se oproti předcházejícím třem letem zvýšila. Naopak spokojenost s informovaností o 
stavu životního prostředí vzrostla. 
Vedle šetření spokojenosti se průzkum zaměřil i na otázky mobility (jak se lidé po městě dopravují). Ty 
svědčí z hlediska udržitelnosti o pozitivním výsledku. Titulkový indikátor podíl cest automobilem oproti 
předchozímu šetření poklesl (na 32 % cest). Oproti předešlému průzkumu vzrostl podíl cest uskutečněných 
pěšky (43,5 %), na kole (18,4 %) i veřejnou hromadnou dopravou (4,4 %). 
Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 450 obyvatel Svitav starších 18 let. Ti byli vybráni kvótním výběrem 
dle základních charakteristik obyvatel (pohlaví, věková skupina).  
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CI2, o. p. s. je česká nezávislá nezisková organizace, která se zabývá odbornými aktivitami pro udržitelný rozvoj, 
zejména v tématech ochrany klimatu a podpory kvality života ve městech, obcích a regionech. V oblasti ochrany klimatu 
se jedná zejména o aktivity systematicky podporující klimaticky odpovědné podnikání v ČR. Dále se CI2, o. p. s., podílí 
na projektech zaměřených na plánování a přípravu adaptačních opatření na dopady změny klimatu v českých a 
moravských městech. 
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