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Cíle průzkumu 
Cílem dotazníkového šetření „Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a Mobilita a místní 

přeprava v Jablonci nad Nisou“ bylo zprostředkovat vedení města zpětnou vazbu názorů, postojů a 

preferencí obyvatel města na jednotlivé tematické oblasti a dále zjistit a popsat mobilitu obyvatel 

žijících na území dané samosprávy.  

Závěrečná zpráva a způsob prezentace výsledků zohledňuje především její určení. Výsledky jsou 

uváděny vyčerpávajícím způsobem v přehledné podobě grafů a tabulek tak, aby jednotlivá zjištění 

bylo možno zohlednit a využít jako podklad a inspiraci orgánům města při konkrétních opatřeních a 

rozhodnutích. 

Indikátor Spokojenost občanů s místním společenstvím 
Indikátor Spokojenost občanů s místním společenstvím zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit 

spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí a pracují a další dílčí aspekty této spokojenosti. 

Bezprostředně odráží pocit kvality života, která tvoří důležitou součást udržitelné společnosti. 

Znamená možnost žít v takových podmínkách, které zahrnují bezpečné a cenově přijatelné bydlení, 

dostupnost základních služeb (školství, zdravotnictví, kulturu atd.), zajímavou a uspokojující práci, 

kvalitní životní prostředí (jak přírodní, tak člověkem ovlivněné a pozměněné) a reálnou možnost 

účastnit se místního plánování a rozhodování. Názor občanů na tyto otázky představuje důležité 

měřítko celkové spokojenosti s daným místem, čímž se z něj stává klíčový indikátor místní 

udržitelnosti. 

Indikátor Mobilita a místní přeprava 
Indikátor Mobilita a místní přeprava cestujících zjišťuje a popisuje mobilitu občanů žijících na území 

dané samosprávy. Mezi základní hlediska (a k nim se vztahující jednotky měření), které přispívají 

k určení obecného modelu mobility každého občana, patří: 

o účel cest a jejich pravidelnost během týdne, kde můžeme cesty rozdělit na „systematické" a 

„nesystematické" (% systematických cest v porovnání s % nesystematických cest);  

o průměrná denní vzdálenost cesty na osobu (km na osobu);  

o délka trvání cest (čas cesty v minutách);  

o použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vtahující se 

k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu); 

o kvalita cestování jednotlivými způsoby dopravy; 

o počet cestujících v autě, důvody pro volbu automobilu a způsob parkování.  
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Metoda dotazování 
Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, jenž byl použitý i v jiných 

městech ČR. Pro zachycení specifik města Jablonce nad Nisou byla část dotazníku spokojenosti 

obyvatel s místním společenstvím mírně upravena. Dále bylo do dotazníku včleněno několik témat 

vzešlých z provedené akce pro veřejnost v září roku 2009. 

Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a respondent odpovídá) 

s využitím proškolených tazatelů – studentů místního gymnázia a dalších. Šetření probíhalo 

v průběhu listopadu roku 2009 mezi vybranými obyvateli města. Respondenti (obyvatelé starší 15 let) 

byli vybráni kvótním výběrem (dle pohlaví, věku a bydliště).  

Výsledky byly primárně zpracovány v prostředí programu MS Access do databáze vytvořené TIMUR. 

Tato zpráva shrnuje výsledky do podoby tabulek a grafů a stručných komentářů.  

Tato zpráva se věnuje indikátorům ECI A. 1 a ECI A. 3 a dalším otázkám spokojenosti a mobility 

a shrnuje výsledky do podoby tabulek, grafů a závěrečných komentářů. Neobsahuje srovnání 

s dalšími městy ČR. Základní srovnání je možno získat na stránkách Týmové iniciativy pro místní 

udržitelný rozvoj (http://www.timur.cz, sekce Indikátory). 

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj 
Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) je nezisková organizace, která podporuje 

udržitelný rozvoj měst, obcí a jejich sdružení v ČR prostřednictvím zavádění místních indikátorů 

udržitelného rozvoje a jiných nástrojů. Do roku 2005 tvořily iniciativu TIMUR tři organizace: Ústav 

pro ekopolitiku, o. p. s., Agentura Koniklec a REC ČR (Regionální Environmentální Centrum Česká 

republika).  

TIMUR metodicky pomáhá zavádět a vyhodnocovat indikátory ECI a další typy indikátorů v městech a 

mikroregionech ČR a dále jedná s dalšími městy ČR. Dále TIMUR organizuje akce pro veřejnost (slouží 

pro výběr indikátorů přímo občany a popularizaci problematiky udržitelného rozvoje), následné 

plánovací akce, semináře a odborné konference. 

Projekt Hodnocení stavu životního prostředí měst 
Hlavním cílem projektu je podpora udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí komunit na 

místní úrovni prostřednictvím zvyšování informovanosti pomocí indikátorů udržitelného rozvoje a 

dalších nástrojů (strategické plánování, účast veřejnosti). Vedlejším cílem projektu je zajistit účast 

veřejnosti na rozhodování pomocí výběru místně specifických témat v oblasti ochrany životního 

prostředí. Veřejnost bude zapojena dvojí formou: za prvé v roli respondentů kvalitativního 

dotazníkového průzkumu obyvatel (reprezentativní dotazníkové šetření), za druhé účastí na 

plánovací akci. Smyslem plánovací akce je během jednodenního happeningu intenzivněji zapojit 

http://www.timur.cz/
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obyvatele města a další klíčové skupiny (NNO, podnikatele atp.) do rozhodování o rozvoji města a 

strategickém plánování. 

Dalším cílem projektu je vytvoření místně specifické sady indikátorů hodnotící udržitelný rozvoj 

města především v souvislosti se spokojeností obyvatel města se stavem okolního životního 

prostředí, městskou zelení, veřejnými prostranstvími a jejich dostupností, odrážející kvalitu života 

místních obyvatel. Sada se bude sestávat z cca 10 titulkových indikátorů a bude využívána během 

hodnocení vývoje a rozvoje zástupci veřejné správy (politiky a pracovníky MěÚ) a k prezentování 

veřejnosti. Sada indikátorů postihne nejaktuálnější problémy a specifika města týkající se životního 

prostředí města, tedy okolního životního prostředí a veřejného prostředí (veřejná prostranství, 

městská zeleň atp.). Sada indikátorů bude přímo napojená na konkrétní schválený strategický plán 

rozvoje města. Na výběru témat pro vytvoření sady indikátorů se bude rovněž podílet sama veřejnost 

prostřednictvím dotazníkového šetření a plánovací akce. 

Výstupem projektu bude metodika tvorby stručných a atraktivních zpráv o hodnocení stavu 

životního prostředí města obyvateli založených na indikátorech udržitelného rozvoje a ochraně 

životního prostředí. Ta bude vydána jak v tištěné, tak v elektronické podobě, a bude distribuována 

cíleně jednotlivým municipalitám a odborným institucím. Ve dvou městech, kde bude projekt 

realizován, bude rovněž vydána Zpráva o stavu životního prostředí města. Zprávy budou obsahovat 

srozumitelnou a atraktivní formou rozbor oblastí týkajících se životního a veřejného prostředí města 

a spokojenost obyvatel s nimi. Jednotlivé jevy budou prezentovány prostřednictvím indikátorů a 

benchmarkingového přístupu (srovnávání výsledků s jinými městy a jinými územními úrovněmi). 
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Vzorek obyvatel 
V  rámci dotazníkového šetření vybráno 697 správně vyplněných dotazníků. Ve vzorku respondentů 

převládá počet žen (52,5 %) nad muži (47,5 %), což zhruba odpovídá skutečnému rozdělení mužů a 

žen ve městě ve věkové skupině dotázaných. Dále jsou nejvíce zastoupeny věkové skupiny 31 – 40 a 

51 – 60 let. Při pohledu na zaměstnání a sociální zařazení dotázaných je zřejmé, že valná většina je 

buď zaměstnaných (49,7  %) či důchodců (25,9 %) a osob se středoškolským vzděláním 57,6 %. 
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Spokojenost obyvatel s místním společenstvím 
Z úvodní otázky plyne, že většina respondentů (80,8 %) je s životem ve městě spokojena.  
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Data v grafu jsou seřazena vzestupně podle podílu spokojených obyvatel s městem. 
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V následujících otázkách hodnotili respondenti na stejné 11ti stupňové škále (0 = nejvyšší 

nespokojenost, 10 = nejvyšší spokojenost) míru spokojenosti s jednotlivými oblastmi života v Jablonci 

nad Nisou 
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Respondenti měli za úkol seřadit jednotlivé oblasti života podle svých osobních priorit (1 = nejvíce 
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Ty byly rovněž využity při hodnocení stavu městského mobiliáře. Respondenti mohli rovněž uvést 

důvody, proč nejsou se stavem mobiliáře spokojeni. Celkový přehled jejich odpovědí je v příloze 1.  
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prostranství ve městě?

ano ne nevím

71,3% 69,6%

19,7% 21,7%

9,1% 8,6%

lavičky odpadkové koše

Jste spokojen (a) se stavem mětského mobiliáře?

ano ne nevím
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V případě, že lidé v jedné či druhé otázce spokojeni nebyli, mohli rozepsat jednak, které informace o 

stavu životního prostředí nebo nabídku kulturních akcí postrádají. Přehled všech odpovědí je umístěn 

v příloze 2 a 3. 

  

57,1%

10,8%

32,1%

ano ne nevím

Jste dostatečně informován (a) o stavu 
životního prostředí?

80,6%

7,3%
11,9%

ano ne nevím

Jste spokojen(a) s nabídkou města pro volný 
čas (sport, kultura)?
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Respondenti u těchto otázek mohli také určit pořadí jednotlivých alternativ podle vnímání důležitosti. 

Nejdůležitější je pro ně možnost chodit v noci po hlavních ulicích.  

Jak bezpečné je podle vás: 1. pořadí 2. pořadí 1. a 2. pořadí 

Být přes den doma s nezamknutými 
dveřmi? 

152 23,6% 122 18,9% 274 21,3% 

Nechat přes noc otevřené okno? 82 12,7% 139 21,6% 221 17,2% 

Chodit v noci po hlavních ulicích? 247 38,4% 215 33,4% 462 35,9% 

Chodit v noci po veřejných 
prostranstvích (parky, hřiště…)? 

163 25,3% 168 26,1% 331 25,7% 

Celkem 644 100,0% 644 100,0% 1288 100,0% 

 

  

6,13

6,20

3,70

2,44

Být přes den doma s nezamknutými 
dveřmi?

Nechat přes noc otevřené okno?

Chodit v noci po hlavních ulicích?

Chodit v noci po veřejných 
prostranstvích (parky, hřiště…)?

Jak bezpečné je podle vás
(10 - nejvíce bezpečné, 0 - nejméně bezpečné)



Výsledky dotazníkového šetření: Spokojenost obyvatel s místním 
společenstvím a Mobilita a místní přeprava v Jablonci nad Nisou  
 
Zpracovala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s., leden 2010 
 

 

 

 

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP 

a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“ 

 

Strana 14 

 

I zde určovali respondenti pořadí důležitosti. Nejdůležitější jsou pro ně odvoz, odpadů a čištění ulic a 

kvalita ovzduší.  

Zhodnoťte kvalitu 
následujících položek  

1. pořadí 2. pořadí 1. a 2. pořadí 

Veřejné parky a zahrady, 
zeleň obecně 

64 10,1% 71 11,2% 135 10,6% 

Veřejná prostranství  55 8,7% 75 11,8% 130 10,2% 

Zastavěné prostory 41 6,5% 34 5,4% 75 5,9% 

Odvoz odpadů a čištění ulic 98 15,5% 112 17,6% 210 16,5% 

Kvalita ovzduší 96 15,1% 59 9,3% 155 12,2% 

Kvalita vody v Nise 43 6,8% 58 9,1% 101 8,0% 

Kvalita vody v přehradě 68 10,7% 65 10,2% 133 10,5% 

Příroda a krajina v okolí 
Jablonce 

68 10,7% 70 11,0% 138 10,9% 

Hlučnost ve dne 31 4,9% 56 8,8% 87 6,9% 

Hlučnost v noci 70 11,0% 35 5,5% 105 8,3% 

Celkem 634 100,0% 635 100,0% 1269 100,0% 

6,47

6,42

6,10

6,30

6,84

5,24

5,57

8,31

5,83

6,60

Veřejné parky a zahrady, zeleň obecně

Veřejná prostranství (náměstí, ulice…)

Zastavěné prostory (zastavěné plochy, 
výstavba ve městě)

Odvoz odpadů a čištění ulic

Kvalita ovzduší

Kvalita vody v Nise

Kvalita vody v přehradě

Příroda a krajina v okolí Jablonce n.N.

Hlučnost ve dne

Hlučnost v noci

Zhodnoťte kvalitu následujících položek 
(10 - nejvíce kvalitní, 0 - nejméně kvalitní)
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Další otázka byla zaměřena na služby, které nabízí Městský úřad. Nejspokojenější jsou s kvalitou 

Jabloneckého měsíčníku a nejvíce důležitá je pro ně odborná znalost úředníků.  

 

Jak jste spokojen (a) se 
službami, které nabízí MěÚ? 

1. pořadí 2. pořadí 1.a 2. pořadí 

Odborná znalost úředníka 187 32,7% 124 21,8% 311 27,3% 

Rychlost vyřízení Vašeho 
požadavku 

171 29,9% 204 35,9% 375 32,9% 

Ochota a zdvořilost úředníka 147 25,7% 184 32,4% 331 29,1% 

Kvalita Jabloneckého měsíčníku 38 6,7% 40 7,0% 78 6,8% 

Webové stránky města 28 4,9% 16 2,8% 44 3,9% 

Celkem 571 100,0% 568 100,0% 1139 100,0% 

 

  

6,8
6,3 6,5

7,6 7,4

Odborná 
znalost 

úřadníka

Rychlost 
vyřízení 
Vašeho 

požadavku

Ochota a 
zdvořilost 
úředníka

Kvalita 
Jabloneckého 

měsíčníku

Webové 
stránky města

Jak jste spokojen (a) se službami, které nabízí 
městský úřad?

(10 - největší spokojenost, 0 - nejmenší spokojenost)
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V čem vidíte slabé místo okolí přehrady? Počet Podíl 

zázemí pro pěší    153 22,9% 

zázemí pro cyklisty    85 12,7% 

zázemí pro in-line bruslaře    89 13,3% 

pláže 231 34,6% 

jiné 110 16,5% 

Celkem 668 100,0% 

Blíže specifikované slabá místa okolí přehrady jsou uvedeny v příloze 4.  

V poslední otázce mohli lidé navrhovat možnosti, jak oživit centrum města. Přehled všech možností je 

uvedeno v příloze 5.  

  

27%

73%

Dopravujete se po městě na kole?

Ano Ne

40%

60%

Pokud ano, jste spokojen (a) se zázemím pro 
cyklisty?

Ano Ne



Výsledky dotazníkového šetření: Spokojenost obyvatel s místním 
společenstvím a Mobilita a místní přeprava v Jablonci nad Nisou  
 
Zpracovala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s., leden 2010 
 

 

 

 

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP 

a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“ 

 

Strana 17 

Mobilita a místní přeprava 
V dotazníku měli respondenti určit, které z pěti nabízených možností byly důvodem jejich cest/y 

předešlý den dotazování. Pokud nepočítáme zpáteční cesty, které jsou až sekundárním důvodem 

cestování, pak lidé v Jablonci nad Nisou nejčastěji cestují do práce (20,9 %), za nákupy (13,8 %) a 

z důvodu rekreace a volného času (13,5 %). 

 

Z nabízených kategorií důvodu cest představovaly cesty do školy a do práce cesty systematické, tedy 

ty, které je nutno pravidelně vykonávat a které probíhají téměř každodenně. Kategorie rekreace a 

nakupování představovaly cesty nesystematické, tedy něco, co pravidelně neprobíhá.  

 

  

7,5%

20,9%

13,5%

13,8%

44,4%

Důvod cesty

Do školy Do práce Rekreace Nakupování Zpáteční cesta

50,9%
49,1%

Systematičnost cesty

Systematické Nesystematické
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Dále respondenti do dotazníku zaznamenávali, jaký z šesti možných způsobů dopravy sledovaný den 

využili. Z výsledků vyplývá, že největší podíl cest byl uskutečněn pěšky (33,8 %). Druhý nejčastější 

způsob dopravy byl hromadnou dopravou (32,5 %), dále potom osobním automobilem (29,4 %) a na 

kole (3,3 %), minimální podíl počtu cest byl tvořen cestami na motocyklu (1 %) 

 

Různé způsoby dopravy je možné kvalifikovat z hlediska udržitelnosti jako udržitelné – pěší cesta, 

cesta na kole, použití hromadné dopravy a neudržitelné – cesta autem, na motocyklu nebo pomocí 

taxi. 

 

  

33,8%

3,3%1,0%

29,4%
0,0%

32,5%

Způsob dopravy

Pěšky Na kole Motocykl Autem Taxi Hromadná doprava

69,6%

30,4%

Udržitelnost dopravy

Udržitelně Neudržitelně
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Data v grafu jsou seřazena vzestupně podle titulkového indikátoru – podíl cest automobilem.  

Dále se u jednotlivých cest zaznamenávala doba, po kterou jednotlivé cesty trvají. Z výsledků vyplývá, 

že průměrná cesta trvá téměř přesně půl hodiny (21:09 minut).  

 

Dalším sledovaným ukazatelem byla průměrná vzdálenost, kterou respondenti během jedné cesty 

urazí. Průměrná vzdálenost, která je uskutečněna během jedné cesty obyvateli Jablonce nad Nisou, je 

podle uvedených údajů 6,4 km. 
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V poslední otázce byli respondenti dotazováni na to, kolik osob autem jelo. Nejvíce jich uvedlo, že jeli 

autem sami (57,2 %), téměř třetina dotazovaných jela v autě ještě s jinou osobou (32,2 %) a 

poměrně nízké procento respondentů jelo v autě ještě s nejméně dvěma lidmi (10,6 %). 

 

  

7,1 6,9

4,3 4,5

3,2
2,6

6,4

Cesta 1 Cesta 2 Cesta 3 Cesta 4 Cesta 5 Cesta 6 Celkem

Průměrná délka cesty (km)

57,2%
32,2%

10,6%

Počet osob v autě

řidič řidič + 1 řidič + 2 a více
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Závěry 
Obecně lze říci, že obyvatelé Jablonce nad Nisou jsou s životem ve městě spokojeni. Pouze necelých 

20 % dotázaných je s městem nespokojeno. Z porovnání s ostatními městy vyplývá, že spokojenost 

s městem je v Jablonci nad Nisou mírně nižší než jinde v ČR. Více jsou nespokojení muži než ženy a 

obyvatelé Rýnovic a Kokonína. Naopak v Lukášově se nenašel nikdo, kdo by nebyl nespokojen. Dále 

obyvatelé kladně hodnotí možnost provozovat své záliby a koníčky a kvalitu životního prostředí. Lidé 

jsou méně spokojeni s možnostmi zaměstnání ve městě. Z hlediska veřejných služeb jsou nejvíce 

nespokojeni s fungováním Městské Policie. Na druhou stranu si cení školství, zdravotnických služeb či 

fungování Městského úřadu.  

Podle hodnocení důležitosti vnímají obyvatelé nejvíce možnosti zaměstnání a mezilidské vztahy. 

Z hlediska bezbariérovosti jsou ve městě lépe hodnocena veřejná prostranství než veřejné budovy. 

Pozitivně lze hodnotit vysokou spokojenost obyvatel se stavem městského mobiliáře, s nabídkou 

města pro volný čas nebo s přírodou a krajinou v okolí města. Na druhou stranu panuje nižší 

spokojenost s bezpečnostní situací ve městě. Z výsledků vyplývají doporučení pro zvýšení povědomí 

obyvatel o stavu životního prostředí nebo podpoře cyklistické dopravy.  

V samostatné otázce na spokojenost obyvatel se službami, které nabízí městský úřad, vychází nejlépe 

kvalita Jabloneckého měsíčníku či webové stránky města. Hůře dopadla rychlost vyřízení požadavků 

občanů. Velmi zajímavé jsou i doporučení a názory dotázaných na oživení centra města. Takto bylo 

sesbíráno více jak 300 názorů (některé jsou kontroverzní).  

Výsledky indikátoru Mobilita a místní přeprava cestujících v Jablonci nad Nisou se pohybují na 

rozhraní ne/udržitelnosti. Převaha udržitelných způsobů cestování (69,6 %) nad neudržitelnými je 

sama o sobě velmi kladným údajem, procento udržitelných (tzv. měkkých) forem cestování je však 

stále malé.  

Velkým příspěvkem k udržitelnosti dopravy je převaha cest uskutečněných pěšky (33,8 %) a 

prostřednictvím hromadné dopravy (32,5 %). Četnost cest na kole je poměrně nízká (3,3 %) oproti 

ostatním partnerským městům TIMUR. Negativním jevem je vysoký podíl cest automobilem, což je 

problém také v ostatních městech ČR, či převaha cest automobilem bez spolujezdců. Naopak 

pozitivní z hlediska udržitelnosti je nízká průměrná vzdálenost jedné cesty (pouze 6,4 km). 
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Příloha 1 
Odpovědi na otázku: Pokud nejste spokojeni se stavem městského mobiliáře, uveďte s čím 

konkrétně? Odpovědi nejsou nijak upravovány.  

Předmět Počet 

Ale špinavé 1 

Bývají plné 1 

Často špinavé a zničené 1 

Dolní náměstí 1 

Hodně rozbité 1 

Chodníky 1 

Chybí odpadkové koše 1 

Je jich málo 3 

Je jich málo nebo zničené 1 

Je jich málo v centru 1 

Je jich tady málo 2 

Košů je málo 1 

Kvalita 1 

Lavičky blokují celý den sociálně nepřizpůsobiví 1 

Lavičky - jen pro mladé 1 

Malá dostupnost 1 

Malé 1 

Málo 22 

Málo kontejnerů na tříděný odpad 1 

Málo košů 7 

Málo košů a malé 1 

Málo košů i laviček 1 

Málo košů mimo centrum 1 

Málo laviček 7 

Málo laviček v centru 1 

Málo laviček a košů 2 

Málo laviček a košů v centru 1 

Málo laviček a obsazené 1 

Málo laviček na AN 1 

Málo laviček na autobusových zastávkách 1 

Málo laviček na veřejných prostranstvích 1 

Málo laviček na zastávkách 1 

Málo odpadkových košů 8 

Málo odpadkových košů, často přeplněné 1 
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Málo odpadkových košů, málo veř. osvětlení 1 

Málo odpadkových košů, nejsou kontejnery na tř. odpad 1 

Málo odpadkových košů 1 

Málo veř. osvětlení, odpadkových košů 1 

Málo WC ve městě 1 

Málo, nikdy není místo 1 

Málo, špatné rozmístění 1 

Malý počet odpadkových košů 1 

Na lavičkách sedí cikáni a odp. koše jsou ve špatném stavu 1 

Na více místech 2 

Nečistota 1 

Nedostatek 16 

Nedostatek košů 1 

Nedostatek košů v některých čtvrtích 1 

Nedostatek laviček 3 

Nedostatek laviček a košů 1 

Nedostatek na náměstích 1 

Nedostatek odp. košů 1 

Nefunkční lavičky 1 

Některá místa postrádají lavičky 1 

Některé jsou pomalované a zničené 1 

Některé zničené 1 

Není kde posedět s kočárkem 1 

Není kde si odpočinout s dětmi 1 

Nepořádek vedle košů 1 

Nepořádek, odpadky 1 

Nezastřešené autobusové zastávky 1 

Nové zpracování  Dolního náměstí 1 

Obsazené lavičky 1 

Odp. koše v centru i okolí 1 

Odpadkové koše na náměstí 1 

Poničené 1 

Poničené lavičky 2 

Posprejované lavičky 1 

Postih proti těm, co dělají nepořádek 1 

Postrádám lavičky a koše 1 

Poškozené lavičky 1 

Přeplněné odp. koše 1 

Rozmístění laviček 1 
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Staré a rozpadají se 1 

Staré lavičky 1 

Špatné lavičky 1 

Špatné rozmístění, málo 1 

Špatné umístění laviček 1 

Špatné zastávky MHD, málo odpočinkových míst v centru 1 

Špatný stav 2 

Špinavé lavičky 2 

Špinavé lavičky a často rozbité 1 

Špinavé lavičky a nedostatek košů 1 

Špinavé nedůstojné 1 

Ulámané a pomalované lavičky 1 

Vandalismu 1 

Větší množství 1 

Víc a větší 1 

Více košů 1 

Více laviček 2 

Více laviček na zastávkách 1 

Více laviček v kamenné ulici 1 

Vše ničí mládež 1 

Všeho málo 1 

Vysedávání romských spoluobčanů 1 

Zanedbané, zničené 1 

Znečištěné 1 

Zničené 2 

Zničené lavičky 1 

Zvláštní tvar, neprotlačí se sklenice 1 

Žádné koše vedle silnice 1 
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Příloha 2 
Odpovědi na otázku: Pokud nejste dostatečně informován (a) o stavu životního prostředí města, 

uveďte, jaké informace postrádáte? Odpovědi nejsou nijak upravovány.  

Pokud nejste, uveďte, jaké informace postrádáte? Počet 

Aktivní informace pasivních občanů 1 

Celkové info, třeba v měsíčníku 1 

Celkově nejsem informován 1 

Čistota přehrady 1 

Emise 1 

Exhalace v centru města 1 

Chybějí informace o stavu vody v přehradě 1 

Info o čistotě ovzduší 1 

Info o kvalitě ovzduší 1 

Informace o negativních jevech žp 1 

Informace o přehradě 1 

Kvalita vody 1 

Kvalita vody v přehradě 1 

Malý přístup k informacím 1 

Nedostávám zpravodaj 1 

Nemám žádné informace 2 

Nepotřebuji informace 1 

Nevím, co si pod tím představit 1 

Nevyžaduji informace 1 

Nezajímá se 1 

Nikdy jsem neobdržel informace 1 

Nové projekty 1 

O stavu přehrady 1 

Plány města v této oblasti 1 

Počet emisí 1 

Stav ovzduší 1 

Škodliviny ve vzduchu 1 

Téměř všechny 1 

Veškeré informace 1 

Veškeré ohledně aktivit města v oblasti 1 

Více informací v měsíčníku 1 

Více letáků 1 

Více letáků do schránek 1 

Více veřejných informací 1 
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Všechny 10 

Žádné 2 

Žádné, nezájem 1 

Příloha 3 
Odpovědi na otázku: Pokud nejste spokojen (a) s nabídkou města pro volný čas (sport, kultura), 

uveďte, jaké informace postrádáte? Odpovědi nejsou nijak upravovány.  

Pokud nejste, uveďte, jakou nabídku postrádáte?   

Akce pro starší 1 

Aktivity pro důchodce 1 

Cyklotrasy 2 

Delší otevírací doba bazénu 1 

Dotování sportů v JBC, podpora jiných sportů než fotbal 1 

Gay klub 1 

Hřiště pro děti 1 

Hřiště pro děti, bezpečná a čistá 1 

Internetové kavárny 2 

Jednostranná preference fotbalu včetně financí na úkor ostatních sportů a 
kultury 

1 

Klub WOKO - koncerty, podpora jiných sportů než fotbal 1 

Kult. akce 1 

Kult. vyžití 1 

Kultura 1 

Kultura i sport 1 

Kultura, klub WOKO 1 

Kultura-málo klubů 1 

Kulturní festivaly 1 

Kulturní vyžití 1 

Malá kvalita knihovny 1 

Málo akcí pro mládež 1 

Málo klubů, diskoték, barů 1 

Málo sportovišť 1 

Málo veřejných hřišť 1 

Muzea, galerie 1 

Nadbytek fotbalových hřišť 1 

Otevřená hřiště-pro veřejnost, ne pro fotbalisty 1 

Postrádám hudební kluby 1 

Pro těhotné 1 
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Prostory pro technopárty 1 

Sport 1 

Sport v pořádku, kultura slabá 1 

Školy a kurzy moderních tanců 1 

Veřejná hřiště 1 

Větší škála 1 

Více akcí 1 

Více akcí pro seniory 1 

Více klubů, koncertů, WOKO 1 

Více koncertů i venku - eurocentrum+ WOKO klub 1 

Více kult. akcí 1 

Více kult. akcí - klub WOKO 1 

Více sport. akcí pro občany 1 

Všechno 1 

Zábava pro seniory 1 

Příloha 4 
Výčet odpovědí Jiné na otázku: V čem vidíte slabé místo okolí přehrady? Odpovědi nejsou nijak 

upravovány.  

 Počet 

Blízko z velkého sídliště 1 

Bordel 1 

Celkem spokojená 1 

Čistota 4 

Čistota, koše atp. 1 

Čistota, úklid po psech 1 

Jsem spokojena 1 

Koupání psů 1 

Koupání psů v přehradě 1 

Kvalita soc. zařízení 1 

Kvalita vody 2 

Lavičky 2 

Lavičky, WC 1 

Líbí se mi tam 1 

Málo WC a sprch 1 

Moc cikánů 1 

Molo - k ničemu 1 

Nečistota od psů 1 
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Nekulturní hygiena, kiosek a půjčovna loděk 1 

Není trasa kolem přehrady 1 

Nepořádek 2 

Neukáznění pejskaři 1 

Neví 1 

Nevidím problém 1 

Nevím 7 

Nevychovanost lidí pejskařů 1 

Nic 1 

Nic důležitého 1 

Nové obchody, oživit horní náměstí 1 

Občerstvení 2 

Občerstvení otevřené do nočních hodin 1 

Obchodní centra 1 

Park 1 

Pláže, vstup do vody, psi 1 

Pořádek 2 

Přehrada celkově 1 

Sezení 1 

Spokojen 1 

Spokojena 1 

Spokojenost 1 

Sprchy 2 

Sprchy a převlékárny 1 

Sprchy, převlékárny 1 

Stánky 1 

Špatná voda 1 

Taiwan-restaurace 1 

Toalety 5 

V ničem 1 

V pořádku 1 

Veř. záchody 1 

Více laviček na odpočinek 1 

Více stánků 1 

Více stánků s občerstvením 1 

Více záchodů 1 

Volnočasové aktivity 1 

Vše 1 
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Vše v pořádku 4 

Vyhovující 1 

WC 31 

WC a odpadkové koše 1 

WC, agresivita návštěvníků, koupající se psi a psí výkaly 1 

WC, lavičky 1 

WC, nepořádek 1 

WC, převlékárny 1 

WC, stánky 2 

WC, vychovanost pejskařů 1 

WC,koše 1 

WC,občerstvení, soc. zařízení 1 

WC,sprchy 1 

Zástavba 3 

Zrušte molo 1 

Žádné 4 

Žádné slabé místo 1 

 

  



Výsledky dotazníkového šetření: Spokojenost obyvatel s místním 
společenstvím a Mobilita a místní přeprava v Jablonci nad Nisou  
 
Zpracovala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s., leden 2010 
 

 

 

 

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP 

a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“ 

 

Strana 30 

Příloha 5 
Výčet odpovědí na otázku: Navrhněte možnost/i jak oživit centrum města? Odpovědi nejsou nijak 

upravovány.  

Odpověď Počet 

Akce na náměstí 1 

Akce pro děti 1 

Akce pro starší 1 

Bezdomovci 1 

Celkové řešení kamenné a dolního náměstí 1 

Cikánský folklor 1 

Cyklistické stezky 1 

Cyklostezka 1 

Cyklostezky 1 

Častější kult. akce 1 

Častější trhy 1 

Čínské restaurace, parky k odpočinku 1 

Čistota vody v přehradě 1 

Čistší město 1 

Delší otvírací doba obchodů, v létě více zahrádek 1 

Delší otvírací doby v centru 1 

Delší provozní doba obchodů 1 

Dětský koutek na hlídání dětí při nákupech 1 

Dětský koutek, nákupní centrum, školky 1 

Dolní náměstí 4 

Dolní náměstí-hrůza 1 

Dolní náměstí-ovocné a zeleninové trhy 1 

Dolní náměstí-více stromů, otevřít sokolovnu, obchody do 18 hod 1 

Dopravní infrastruktura, více akcí, trhy vánoční, velikonoční 1 

Dopravu MHD, místo kamenné na dolní náměstí 1 

Fast food, shopingcentre 1 

Festivaly, slavnosti 1 

Fitness pro starší generaci 1 

Fontána na náměstí 1 

Funkční budovy, muzea 1 

Gay klub, čajovny, studovny, festivaly 1 

Hezká kašna 1 

Hřiště pro děti 1 

Hřiště, dětský koutek 1 
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Hudební kluby, zábavní centra 1 

Chybí WC 1 

Inovace náměstí 1 

Ještě více laviček a zeleně na dolním náměstí, otvírací doba obchodů do 18hod 1 

Jsem spokojena se zábavou v centru 1 

Kašna 1 

Kašna na náměstí 1 

Kašna-dolní náměstí 1 

Kavárny, obchůdky evropského stylu 1 

KFC 1 

KFC, Mc Donald 1 

Klub pro starší generaci 1 

Koncert ve městě-ne na výstavišti 1 

Koncerty 2 

Koncerty pro mladé 1 

Koupaliště 1 

Kult. a společ. akce 1 

Kultura 1 

Kulturní akce 1 

Kulturní akce, květinová výzdoba 1 

Kulturní večery 1 

Kvalitnější obchody, zeleň 1 

Kvalitní místa ke stravování, bary 1 

Kvalitní obchodní služby 1 

Květiny 1 

Květiny, sochy 1 

Kytky 1 

Lavičky 1 

Lavičky, keře 1 

Lavičky, stromy 1 

Lavičky, zeleň 1 

Lepší divadelní představení 1 

Lepší dolní náměstí, více stromů apod. 1 

Lepší kašnu 1 

Lepší obchody s oblečením, koutek pro děti 1 

Lepší označení cest pro slepce 1 

Lepší vánoční výzdoba 1 

Lidové slavnosti 1 

Málo čajoven 1 
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Málo nákupních možností 1 

Málo nočních podniků a sport. vyžití v centru 1 

Málo očních lékařů 1 

Mc Donald 4 

Mc Donald, KFC 1 

Menší koncerty, kulturní akce 1 

Městská defenestrace 1 

Metro 1 

Mír, lidi 1 

Místa pro zábavu, bary 1 

Místo pro vyžití dětí 1 

Mšeno dobré, centrum nenavštěvuji 1 

Muzea 1 

Nákupní centra a pasáže, zeleň 1 

Nákupní centrum 6 

Nákupní centrum v centru 1 

Nákupní zóna 1 

Něco udělat s dolním náměstím 1 

Nedostatek zeleně 1 

Nechci oživit 1 

Nějaké akce, zeleň 1 

Nějakou výzdobu 1 

Nějaký bar či diskotéku 1 

Není potřeba 13 

Není třeba 1 

Nevhodné rozmístění policistů u přechodů 1 

Nevím 13 

Nic mne nenapadá 1 

Nic neoživovat 3 

Nijak 1 

Noční podniky 1 

Nová kašna, fontána 1 

Nové nákupní centrum 1 

Obchod 1 

Obchodní centra 1 

Obchodní centra čajovny, taneční kluby, parky a zahrady, gay klub, festivaly 1 

Obchodní centrum 7 

Obchodní centrum v centru města 1 

Obchodní centrum, sportcentrum, kluby 1 
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Obchodní dům 2 

Obchody 2 

Obchody otevřít i v neděli, slavnosti 1 

Obchody, kvalitní restaurace, metro 1 

Obnovení parku na Tř. 5. května 1 

Obnovit funkci bývalých barů a restaurací 1 

Obnovit společenský život v centru 1 

Odstranit bezdomovce, pryč s Romy z centra 1 

Odstranit Romy z centra 1 

Omezení heren, více zeleně, více městských strážníků 1 

Omezit pobyt probl. menšin 1 

Oprava budov centra města-tržnice 1 

Opravení hotelu Praha 2 

Opravit fasády v centru města 1 

Otevřít fast food známé firmy 1 

Oživení bývalé tržnice vedle Kamenné ul. 1 

Oživení dolního náměstí 2 

Oživit dolní náměstí 5 

Oživit horní náměstí 1 

Park 2 

Park bez romské populace 1 

Park, WC 1 

Parkoviště 1 

Pěkná a příjemná místa, kde se dá posedět 1 

Pořádání trhů častěji 1 

Postavit sochu 1 

Postavit více obytných domů 1 

Pozměnit dolní náměstí 1 

Prodloužení otvírací doby obchodů 1 

Prodloužit otvírací dobu obchodů do 18.00 1 

Program města na každý den 1 

Pryč s cikány, vše ničí 1 

Pryč s Romy v centru 1 

Předělat náměstí 1 

Přesunout Romy, kteří se poflakují v centru 1 

Přesunout zeleninový trh blíž k lidem třeba na dolní náměstí 1 

Rekonstrukce a nové řešení dolního náměstí 1 

Rekonstrukce doláku 1 

Rekonstrukce dolního náměstí 2 
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Rekonstrukce domů v centru 1 

Renovace či oživení tržnice na kamenné ul. 1 

Rozmanitější sortiment obchodů, více služeb 1 

Se stavem centra města spokojen 1 

Seniorské zábavy 1 

Shopingcentrum 1 

Slavnosti 1 

Specializované řetězce obchodů 1 

Spokojen 5 

Spokojena 2 

Společenské akce 1 

Sportovní akce 1 

Stará řemesla 1 

Stromky 1 

Stromy 3 

Stromy, květiny 1 

Stromy, zákaz Romům znečišťovat okolí 1 

Stromy, zeleň v centru 1 

Špinaví lidi apod., laciné atrakce, vyklidit Romy z centra města 1 

Taneční večery 1 

Trhy 2 

Tržiště 1 

Tržiště, hypermarkety 1 

Úbytek Romů v centru 1 

Umělecké objekty, sochy, květena 1 

Umístit na chudé mírové náměstí kašnu 1 

Úprava konečné stanice tramvaje 1 

Úprava okolí přehrady 1 

Úprava parků 1 

Upravit hotel Praha, vyřešit spor o dům bývalého mléčného baru - roh ulic Lidické 
a 5. května 

1 

Uspořádat před radnicí koncert slavné kapely 1 

Velké obchodní centrum 1 

Venkovní akce 1 

Venkovní akce, divadlo, menší koncerty 1 

Venkovní sportoviště 1 

Venkovní výstavy, hudba, kult. akce 1 

Veřejné akce 2 

Veřejné koncerty 1 
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Větší chodníky 1 

Větší kulturní vyžití 1 

Větší využití horního náměstí 1 

Víc atrakcí pro děti 1 

Víc hospod 1 

Víc míst k zábavě 1 

Víc trhy 1 

Více akcí 1 

Více akcí na náměstí, dekorace 1 

Více akcí pro děti 1 

Více akcí pro děti školou povinné 1 

Více akcí pro menší děti 1 

Více akcí pro mládež 1 

Více akcí, parky 1 

Více dekorací 1 

Více dětských hřišť 1 

Více diskoték 2 

Více diskoték pro mladé 1 

Více hospod 1 

Více hospod, klubů 1 

Více hřišť pro děti 1 

Více hudebních klubů 1 

Více klubů 1 

Více koncertů 3 

Více koncertů, stánky, líbí se mi sportovní využití náměstí 1 

Více kult. akcí 2 

Více kult. akcí pro seniory 1 

Více kult. akcí, možností provozovat sport 1 

Více kult. podniků 1 

Více kulturních a zajímavých akcí 1 

Více kulturních akcí 5 

Více kulturních domů 1 

Více květin a zeleně 1 

Více květináčů s květinami 1 

Více laviček 2 

Více laviček na náměstí 1 

Více laviček na sezení 1 

Více míst k zábavě 1 

Více míst pro matky s dětmi 1 
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Více možností k sportování 1 

Více nekuřáckých podniků 1 

Více nočních klubů 1 

Více obchodů 5 

Více obchodů s textilem 1 

Více obchodů s textilem a kvalitním zbožím 1 

Více obchodů v centru města 1 

Více obchodů ve městě 1 

Více obchodů, akcí, trhy 1 

Více ozdob-sochy 1 

Více parků 2 

Více pěších zón 1 

Více plakátů 1 

Více příjemných míst k posezení 1 

Více služeb, WC, rychlé občerstvení, obnovit funkci kavárny Jizera 1 

Více sportovních akcí 1 

Více stromů 1 

Více stromů do centra 1 

Více stromů na náměstí 2 

Více stromů, zeleně, odpoč. míst 1 

Více toalet 1 

Více tradičních obchodů 1 

Více trhů 3 

Více venkovního posezení 1 

Více veřejných akcí 1 

Více výsadby dřevin 1 

Více využít dolní náměstí 1 

Více využívat 1 

Více využívat náměstí 1 

Více vzdělávacích a kulturních akcí 1 

Více zábavy 1 

Více zeleně na dolní náměstí 1 

Více zeleně 33 

Více zeleně a kaváren 1 

Více zeleně a kulturních akcí 1 

Více zeleně a laviček na dolním náměstí 1 

Více zeleně a nějaká lákadla pro zahraniční turisty 1 

Více zeleně na dolní náměstí 1 

Více zeleně v centru 2 
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Více zeleně v centrum 1 

Více zeleně, chybí OBI, nákupní centrum na místo bývalých jatek 1 

Více zeleně, kulturních akcí 1 

Více zeleně, květin, oprava chátrajících domů 1 

Více zeleně, lepší architekturu-kašny, park 1 

Více zeleně, lepší autobusy MHD 1 

Více zeleně, nápaditější kašna 1 

Více zeleně, protiskluzová dlažba 1 

Více zeleně, rekonstrukce horního náměstí 1 

Více zeleně, stromů na dolním náměstí 1 

Více zeleně, větší bezpečnost 1 

Více zeleně, více barů, restaurací 1 

Více zeleně, více kaváren, zlikvidovat herny 1 

Více zeleně, více městských strážníků v terénu 1 

Více zeleně, více odpočinkových míst 1 

Více zeleně, vybudování parku, zrušit kašnu na dolním náměstí 1 

Více zeleně, zákaz psů 1 

Více značkových obchodů 2 

Vrátit kulturně společenský život 1 

Vše mi vyhovuje,nepotřebuji nic měnit 1 

Vyházet Romy, více zeleně 1 

Vyhnat cikány 1 

Vyhnat cikány, jinak super 1 

Vyhnat vietnamské obchodníky z Jizery 1 

Vylepšit dolní náměstí 1 

Vylepšit kašnu 2 

Vylepšit nádraží MHD a celý uzel MHD v JBC 1 

Vylepšit staré domy v centru 1 

Vymítit herny, lepší kašna na dolním náměstí 1 

Výsadba nových stromů 1 

Výsadba zeleně 1 

Vystavět kašnu na dolním náměstí 1 

Vystěhovat tržnici 1 

Vystrnadit nepřizpůsobivé živly 1 

Vytěsnit romskou komunitu 1 

Vytěsnit Romy 1 

Vytěsnit Romy po 18.hod.z centra 1 

Výzdoba 3 

Výzdoba, zeleň 1 
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WC, levnější parkování 1 

Za poslední léta JBC zkrásněl 1 

Zábava, tanec-nic není 1 

Zábavní centrum 1 

Zábavní centrum pro seniory 1 

Zábavní park 1 

Zábavní podniky 1 

Zahrádky na náměstích, je jich málo 1 

Zahrádky s občerstvením 1 

Zákaz kouření na pěší zóně 1 

Zařídit, aby se v něm v noci nevyskytovali občané pochybné morálky 1 

Zbourat koryto na dolním náměstí a postavit tam něco hezčího, co by lépe zapadlo 
do zástavby 

1 

Zdarma centrální parkoviště 1 

Zeleň 16 

Zeleň lavičky, ne psy 1 

Zeleň na dolním náměstí 1 

Zeleň, 1 

Zeleň, akce 1 

Zeleň, bezpečnost večer 1 

Zeleň, expozice výtvarných foto 1 

Zeleň, kašny, minizoo 1 

Zeleň, kulturní akce, živá hudba 1 

Zeleň, kytky 1 

Zeleň, lavičky u tramvaje 1 

Zeleň, posezení 1 

Zeleň, víc využití 1 

Zeleň, víc využívat 1 

Zeleň, živá hudba, kulturní akce 1 

Zeleň, víc vyžití 1 

Zklidnit mládež 1 

Zkrášlení náměstí 1 

Zkrášlení zelení 1 

Zkrášlit 1 

Zkulturnění dolního nám. 1 

Zlepšit jeho vzhled 1 

Zlepšit kvalitu trhů 1 

Zlepšit náměstí 1 

Zlepšit stav zastávek 1 
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Zlepšit stav zeleně 1 

Zlepšit úroveň některých hospod 1 

Zlepšit vzhled autob. nádraží 1 

Zlepšit vzhled centra 2 

Zlepšit vzhled dolního náměstí 1 

Zlepšit vzhled-dolní náměstí 1 

Zlepšit zeleň na veř. místech 1 

Změna stylu náměstí 1 

Změna vedení 1 

Znovuotevření restaurace hotel Praha 1 

Zprovoznit cukrárnu, kavárnu Jizera, dát dohromady hotel Praha, rychlé 
občerstvení v centru 

1 

Zrušit herny 1 

Zvýšení bezpečnosti v nočních hodinách 1 

Živá hudba 1 

 


