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1 Úvod a metodika 

 

Dotazníkové šetření mezi občany Českých Budějovic bylo provedeno v rámci činností souvisejících se 

zpracováním nového Strategického plánu města České Budějovice na období 2014-2020. 

Cílem tvorby nového Strategického plánu bylo vytvoření komplexní analýzy aktuálního stavu a trendů 

týkajících se kvality života občanů ve městě a následné stanovení nových rozvojových priorit a identifikace 

konkrétních projektů, které budou odpovídat potřebám města a jeho občanům v příštím období.  

 

Strategický plán města má sloužit především k uspokojování potřeb obyvatel města. Plánování dalšího 

směřování města proto jistě nelze uskutečňovat bez znalosti názorů jeho občanů, kteří tímto mj. získávají 

možnost bezprostředně podobu nové městské koncepce ovlivnit.  

Dotazníkové šetření probíhalo v termínu 27. listopadu – 20. prosince 2012. Informace o zpracovávání nového 

strategického plánu spolu s přiloženým dotazníkem byla občanům města nabídnuta v prosincovém vydání 

Radničních listů. Respondenti z řad občanů měli možnost vyplnit a odevzdat dotazník buď v tištěné podobě 

(celkem tak učinilo 120 respondentů), nebo elektronické podobě ve formě vyplnění formuláře na 

internetových stránkách zpracovatele (pro tuto variantu se rozhodlo 296 respondentů). Dále bylo možno 

stáhnout si na internetu příslušný dotazník ve formátu doc a následně jej vyplněný zaslat zpracovateli e-

mailem (celkem 23 vyplněných dotazníků).   

 

Z výše uvedené podstaty řešeného dotazníku vyplývá, že se v rámci šetření nepracuje se statisticky 

kvalifikovaným vzorkem respondentů, ani sofistikovanými sociologickými interpretacemi. Uvedené šetření 

plní zcela odlišný účel. Informace získaná z vyhodnocených dotazníků je komplementární (i když velmi 

cennou) matérií dotvářející celkový (čistě „kvalitativní“) aktuální obraz trendů a života ve městě 

determinovaný předchozími zpracovávanými daty. Tímto pohledem má být na provedené dotazníkové šetření 

při jakékoliv další interpretaci uvedených informací také pohlíženo.  

 

Do formulací uvedených v dotaznících bylo zasahováno pouze minimálně, spíše se jednalo o odstraňování či 

substituci „nevhodných“ výrazů. Otázky a odpovědi jsou řazeny posloupně tak, jak byly respondentům 

v dotazníku předestřeny. Všechny odpovědi z dotazníku byly rovněž ve zpracované matici v MS Excel 

představitelům města předány. 
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2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

2.1 Otázka č. 1: Bydliště respondentů 

 

Kladená otázka: Ve které části města bydlíte?  

 

Analýza otázky:  

Zde byly respondentům nabídnuty 4 možnosti odpovědí, přičemž město bylo bezprostředně rozděleno na 3 

části a jedna možnost byla uvažována pro respondenty, kteří nemají stálé bydliště ve městě. 

 

Graf 1: Struktura respondentů dle místa bydliště 

 

 

Z hlediska zastoupení jednotlivých oblastí ve 

městě nabízí zkoumaný vzorek respondentů 

relativně rovnoměrné rozdělení. Nejvíce 

respondentů uvedlo jako své bydliště vnitřní 

město (historické jádro, Pražská čtvrť, 

Staroměstská čtvrť, Linecké předměstí, 

Vídeňská čtvrť) - celkem 143 respondentů (33 

% z celkového počtu odpovědí), dále byla 

uváděna vnější část města nebo příměstí 

(např. Rožnov, Kruml. předměstí, Nemanice, 

Suché Vrbné, Mladé apod.) – celkem  140 

respondentů (32 % z celkového počtu 

odpovědí). Přibližně stejný počet respondentů 

uvádí bydliště na některém ze sídlišť (Máj, 

Vltava, Šumava) - celkem 139 (32 % 

z celkového počtu odpovědí). Nejméně 

respondentů z analyzovaného vzorku pak 

uvádělo možnost „Nemám zde stálé bydliště, 

pouze zde pracuji, chodím do školy.“ Celkem 

šlo o 12 odpovědí (3 % z celkového počtu 

odpovědí). Na tuto otázku odpovědělo celkem 

434 respondentů, neodpovědělo pak 5 

respondentů (1 % z celkového počtu 

dotázaných).  

 

 

33 % 

32 % 

32 % 

3 % 

vnitřní město

vnější část města nebo
příměstí

sídliště

nemám zde stálé
bydliště



STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 2014 -2020 

Dotazníkové šetření mezi občany 
 

  

 

5 

 

2.2 Otázka č. 2: Nejatraktivnější lokalita/místo ve městě pro bydlení 

 

Kladená otázka: Kterou část města vnímáte jako nejatraktivnější pro bydlení?  Z jakého 

důvodu? 

 

Analýza otázky:  

Jednalo se o otevřenou otázku z důvodu získání co nejvěrnější identifikace vnímání atraktivity města 

ze strany jeho obyvatel. 

 

Graf 2: Nejatraktivnější lokality pro bydlení 

 

 

Nejvíce obyvatel/respondentů z uvedeného 

vzorku považuje za v současnosti 

nejatraktivnější lokalitu k bydlení vnější část 

města nebo příměstí, např. Rožnov, Kruml. 

předměstí, Nemanice, Suché Vrbné, Mladé 

apod. (celkem 163 respondentů  = 40 % 

z celkového počtu odpovědí). Mezi důvody, 

které je k tomu vedou, patří zejména blízkost 

přírody, klid a dobrá dostupnost centra města. 

Mezi další atraktivní lokality jsou respondenty 

ve větší míře řazeny vnitřní město (historické 

jádro, Pražská čtvrť, Staroměstská čtvrť, 

Linecké předměstí, Vídeňská čtvrť) z důvodu 

blízkosti veškerých služeb bez nutnosti 

využívání osobních automobilů (130 

respondentů = 32 % z celkového počtu 

odpovědí), dále sídliště (Máj, Vltava, Šumava) 

z důvodu dobrých nákupních možností a 

kvalitní dopravní obslužnosti (19 respondentů 

= 4 % z celkového počtu dopovědí). Jinou 

lokalitu uvedlo 99 respondentů (24 % 

z celkového počtu odpovědí). Respondenti zde 

uváděli například obce v blízkosti Českých 

Budějovic. 
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2.3 Otázka č. 3: Dojíždění za prací 

 

Kladená otázka: Do které části města dojíždíte za prací? 

 

Analýza otázky:  

Jednalo se o otevřenou otázku z důvodu získání co nejvěrnější identifikace dojezdových lokalit 

obyvatel města za prací.  

 

Graf 3: Struktura respondentů podle místa dojížďky za prací 

 

 

Nejvíce obyvatel/respondentů z uvedeného 

vzorku dojíždí za prací do vnitřního města 

(historické jádro, Pražská čtvrť, Staroměstská 

čtvrť, Linecké předměstí, Vídeňská čtvrť) – 

celkem 161 respondentů, což představuje 

téměř polovinu celkových odpovědí. Z tohoto 

počtu uvedlo „centrum“ 82 respondentů (25 % 

z celkového počtu odpovědí). Na druhém místě 

se v počtu odpovědí (17 %) objevovala vnější 

část města nebo příměstí, z toho uvedlo 

Rožnov 11 a Čtyři Dvory 12 respondentů, tedy 

do těchto lokalit dojíždí za prací 3 %, 

respektive 4 % respondentů. Na sídliště dojíždí 

za prací celkem 18 respondentů, tedy 6 % 

z celkového počtu odpovědí.  Jinou odpověď 

zvolilo celkem 65 respondentů (20 % 

z celkového počtu odpovědí) – např. „pracuji 

v místě bydliště, nedojíždím“, „jsem student“, 

„pracuji mimo České Budějovice“ a podobně. 

Bez odpovědi ponechalo tuto otázku celkem 

112 respondentů (cca 1/4 z celkového počtu 

dotázaných).    

49 % 

17 % 

6 % 

8 % 

20 % 

Vnitřní město

Vnější část města nebo
příměstí

Sídliště

Nedojíždím za prací

Jiné
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Kladená otázka: Dojíždíte za prací mimo město? Kam? 

 

Analýza otázky:  

Jednalo se o doplňující otevřenou otázku. Smyslem bylo určit lokality, kam respondenti ze vzorku 

pracující mimo České Budějovice za prací dojíždějí. 

 

Graf 4: Struktura respondentů podle místa, kam dojíždí za prací mimo české Budějovice 

  

 

Nejvíce respondentů, kteří odpověděli na tuto 

otázku, dojíždí za prací do Prahy. Celkem šlo o 

14 % z odpovědí na tuto otázku.  Na druhém 

až třetím místě se shodně umístil Český 

Krumlov a Temelín s 8 odpověďmi. Jinou 

lokalitu než výše uvedené označilo 37 

respondentů (38 % z celkového počtu 

odpovědí). Mezi odpověďmi se vyskytovala 

jednak sídla v zázemí Českých Budějovic se 

sídly jednotlivých zaměstnavatelů, případně 

distance jinde v regionu, nejvíce byla 

zaznamenána sídla typu Tábor, Dubičné, 

Splav, Zliv, nebo odpovědi „za prací cestuji po 

celém kraji“. Odpovědí „nedojíždím mimo 

město“ zde bylo zaznamenáno celkem 31. 

 

2.4 Otázka č. 4: Největší přednosti města 
 

 

Kladená otázka: Co osobně považujete za největší přednost města, co se Vám na něm líbí? 
 

 

Analýza otázky:  

Smyslem otázky bylo určit největší přednosti města současným vnímáním jeho obyvatelů. Šlo o 

otevřenou otázku s cílem neomezovat možný výběr odpovědí. Respondenti měli možnost uvádět 

případně více odpovědí (jednotlivým atraktivitám pak byly přidělovány body), například „centrum 

8 % 

8 % 

14 % 

32 % 

38 % 

Český
Krumlov
Temelín

Praha

Nedojíždím
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města a příroda v okolí“. Odpovědi byly následně dle příbuznosti obsahu analyzovány a logicky 

setříděny.  

Graf 5: Největší přednosti města České Budějovice 

 

 

Nejvyšší počet respondentů uvedl jako největší 

přednost města jeho centrum, resp. historické 

jádro (148 respondentů, tzn. 31 %). Druhou 

nejčastěji označovanou odpovědí směřující 

spíše ke geograficky širším aspektům lokalizace 

města České Budějovice, je množina odpovědí 

jako „rovinatý charakter města a okolí“, 

„blízkost Rakouska a Německa“, „pěkná poloha 

města“ atd. Jako největší přednost uvedlo 

„zeměpisnou polohu města“ celkem 40 

respondentů (8 % z celkových odpovědí). Třetí 

a čtvrtou nejčastěji zastoupenou odpovědí byla 

„příroda v okolí“, respektive „řeky ve městě“, 

tedy dominantně environmentální aspekt života 

ve městě. Obě tyto odpovědi uvedlo shodně 39 

respondentů (8 % z celkových odpovědí). 32 

respondentů označilo za největší přednost 

města dobrou dostupnost služeb (7 % 

z celkových odpovědí). Jiné, než výše uvedené 

přednosti města, uvedlo 180 respondentů (38 

% z celkových odpovědí). Tato skupina, 

označená jako „jiné“, slučuje odpovědi typu: 

„největší předností je zdejší klid“, „mám zde 

rodinu a přátele“, „České Budějovice jsou velké 

malé město“ atd. Na otázku č. 4 neodpovědělo 

40 respondentů (9,1 % z celkového počtu 

dotázaných).  

 

2.5 Otázka č. 5: Největší nedostatky města 

Kladená otázka: Co osobně považujete za největší nedostatek města, co se Vám na něm 

nelíbí? 

 

Analýza otázky:  

31 % 

8 % 

8 % 
8 % 

7 % 

38 % 

centrum

zeměpisná poloha města

řeky

příroda v okolí

dostupnost služeb

jiné
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Otevřená otázka kvalitativní povahy. Respondenti se vyjadřovali k nedostatkům města. Často uváděli 

více než jednu odpověď, jednotlivým možnostem pak byly přidělovány body. Odpovědi byly logicky 

tříděny podle společných znaků. 

Graf 6: Největší nedostatky města České Budějovice 

 

 

Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti, 

někteří uvedli více než jeden nedostatek. Bylo 

tak celkem přiděleno 622 bodů. Největším 

nedostatkem je dle občanů města jednoznačně 

tíživá dopravní situace v mnoha aspektech 

(myšleno zejména v silniční dopravě), které 

připadlo celkem 285 odpovědí (45,8 % 

z celkového počtu). Jako největší nedostatek 

byly označeny problémy s parkováním, 

dopravní zácpy, špatná činnost semaforů a 

chybějící obchvat města. Souvislost 

s dopravou, ale i např. cestovním ruchem má 

další skupina odpovědí.  Respondenti zde za 

nedostatek města označili podmínky pro 

cyklisty ve městě, celkem šlo o 69 odpovědí 

(11 % z celkových odpovědí). Třetím 

nedostatkem, který respondenti označili v 36 

případech, je znečištění města. Sem patří jak 

hlukové znečištění, tak smog, ale i neuklizené 

ulice a chodníky, odpadky v parcích atd. (6 % 

z celkových odpovědí). Ve 29 odpovědích 

označili respondenti za nedostatek města 

problémy s bezdomovci a etnickými minoritami 

(5 % z celkového počtu odpovědí). Znečištění 

ulic psími exkrementy (15 odpovědí), příliš 

velký počet hypermarketů a obchodních center 

(13 odpovědí), bezpečnostní situaci ve městě 

(12 odpovědí) a nedostatečné spojení s jinými 

městy (11 odpovědí) označilo jako největší 

nedostatek města shodně 2 % respondentů. 

Nedostatečnou činnost městské policie vnímá 

jako největší nedostatek 7 respondentů (pouze 

1 % z celkového počtu odpovědí). Jiné než 

výše uvedené nedostatky považuje za 

dominantní 145 respondentů (23 % 

z celkového počtu odpovědí). Jde o velmi 

heterogenní skupinu, ve které je obsaženo 

pestré množství odpovědí typu příliš vysoká 

cena MHD, nedostatek pracovních příležitostí, 

špatná kvalita vozovek, příliš drahé bydlení 

apod.  

46 % 

11 % 

6 % 
5 % 

2 % 

2 % 

2 % 

2 % 
1 % 

23 % 

dopravní situace

podmínky pro cyklisty
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2.6 Otázka č. 6: Lokalita pro prezentaci návštěvě 

 

Kladená otázka: Kdyby za Vámi přijela do Českých Budějovic návštěva, která tu nikdy 

předtím nebyla, jaké místo byste jí určitě ukázali? 

 

Analýza otázky:  

 

Otevřená otázka kvalitativní povahy. Respondenti uváděli dle jejich názoru reprezentativní, typické 

nebo jinak atraktivní lokality Českých Budějovic, které by ukázali případné návštěvě. Často uváděli více 

než jednu odpověď, jednotlivým odpovědím byly následně přidělovány body. Některé odpovědi se 

překrývaly, nebo byly podmnožinou jiné, jako například odpověď „centrum“ a „náměstí“.  

 

Graf 7: Místa, která by respondenti ukázali návštěvě, která nikdy dříve ve městě nebyla 

 

 

 

Na tuto otázku neodpovědělo celkem 5 

respondentů (1 % z  dotázaných). Celkem bylo 

přiděleno 585 bodů. Po sloučení prvních 3 

skupin (přičemž druhá a třetí skupina jsou 

pouze konkretizací turistické atraktivity) lze 

odvozovat, že se ¾ obyvatel města shodly na 

dominantní atraktivitě historického centra 

města. Přímo označení „centrum“ bylo použito 

u 184 odpovědí (31 % z celkového počtu 

odpovědí). Druhou, víceméně konkretizující, 

nejčastější odpovědí, bylo náměstí Přemysla 

Otakara II., kterou uvedlo celkem 168 

respondentů (29 % z celkového počtu 

odpovědí). Dále byla uváděna Černá věž (88 

odpovědí, 15 % z celkového vzorku). Čtvrtou 

nejčastěji zmiňovanou lokalitou (z hlediska 

počtu získaných bodů) je okolí řek a jejich 

soutok. Celkem se jedná o 44 odpovědí (7 % 

31 % 
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z celkového počtu odpovědí). 27 respondentů 

by návštěvníkům ukázalo Stromovku (5 % 

z celkového počtu odpovědí) a 24 kostel a 

klášter Obětování Panny Marie (4 % 

z celkového počtu odpovědí). Pivovar a areál 

Jihočeské univerzity uvedlo již jen 9, respektive 

3 respondenti. Jiné než výše zmiňované 

lokality se v dotaznících objevily ve 34 

případech (6 % z celkového počtu odpovědí). 

Šlo například o „okolí města“, „plovárnu“ nebo 

„sokolák“.  

 

2.7 Otázka č. 7: Spokojenost s čistotou a úpravou veřejných prostranství 

Kladená otázka: Jste spokojeni s čistotou a úpravou veřejných prostranství ve městě? 

Pokud nejste, co by se podle Vás mělo zlepšit? 

 

Analýza otázky:  

 

Tato otázka má dvě části. V první části byli respondenti dotazováni na spokojenost s úpravou 

veřejných prostranství. Možné byly odpovědi – „ano“/„ne“. V případě, že respondent odpověděl „ne“, 

byl dále dotázán na důvod své nespokojenosti, konkrétně „co by se podle Vás mělo zlepšit“. Druhá 

část otázky byla tedy kvalitativní a analýza probíhala podobně jako v předchozích otázkách, tedy 

hledání společných znaků odpovědí a jejich kvantifikací.  

 

Graf 8: Jste spokojeni s čistotou a úpravou veřejných prostranství ve městě? 

 

 

Z první části otázky vyplývá, že větší „polovina“ 

respondentů je spokojena s úpravou veřejných 

prostranství, konkrétně 243 respondentů z 439 

dotázaných (55 % z celkem dotázaných). 185 

respondentů spokojeno není (42 % z celkem 

dotázaných) a 11 respondentů neodpovědělo 

(3 % z celkem dotázaných). Následující graf 

přibližuje důvody nespokojenosti 42 % 

respondentů a v jeho analýze je pracováno 

pouze s tímto vzorkem (tj. tvoří 100 %). 
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Graf 9: Co by se z hlediska čistoty a úpravy veřejných prostranství mělo zlepšit? 

 

 

Hlavní příčinu nespokojenosti s úpravou 

veřejných prostranství vidí 50 respondentů (26 

% z respondentů, kteří odpověděli „ne“ na 

první část otázky) v nedostatečném úklidu po 

psech. Jedná se jak o malou ochotu majitelů 

psů, tak o nedostatečný počet košů určených 

pro úklid po psech (Pozn. tyto koše nejsou 

zahrnuty v odpovědi „množství/vysypávání 

veřejných košů“). Celkovou úroveň úpravy a 

čistoty v ulicích považuje za nedostatečnou 33 

respondentů (17 %). 26 respondentů (12 %) 

si myslí, že péče o zeleň nedosahuje potřebné 

úrovně. Respondenti často uváděli například 

nespokojenost s péčí o trávníky a parky. Malá 

důslednost a benevolence městské policie ve 

vztahu k osobám znečišťujícím veřejná 

prostranství vadí 18 respondentům (10 %). 

Odpovědi, které se nedají zařadit do žádné 

z výše popsaných kategorií, uvedlo 39 

respondentů (21 % z respondentů, kteří 

odpověděli „ne“ na první část otázky). 

Objevovaly se odpovědi jako například „vadí 

mi, že stejná péče jako středu města se 

nevěnuje i okrajovým částem“, „město 

nedostatečně bojuje proti vandalismu“ a jiné. 

 

2.8 Otázka č. 8: Spokojenost se stavem životního prostředí ve městě 

Kladená otázka: Jak jste spokojen/a se stavem životního prostředí ve městě? 

 

Analýza otázky: 

 

 Jednalo se o uzavřenou otázku skládající se ze čtyř podotázek. Konkrétně: „Jak jste spokojen se 

zajištěním likvidace a třídění odpadu?“, „Jak jste spokojen s kvalitou ovzduší ve městě?“, „Jak jste 

spokojen s hladinou hluku ve městě?“ a „Jak jste spokojen s množstvím zeleně ve městě?“. 
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Respondenti měli pět možností odpovědí: „velmi spokojen“, „spokojen“, „nespokojen“, „velmi 

nespokojen“ a „nevím/nemohu posoudit“. Graf uvádí relativní podíl odpovědí na danou otázku. 

Graf 10: Spokojenost se stavem životního prostředí ve městě 

 

 

Z grafu č. 11 je vidět, že 80 % respondentů je 

spokojeno (nebo velmi spokojeno) se 

zajištěním likvidace a tříděním odpadu ve 

městě. S kvalitou ovzduší a hladinou hluku ve 

městě je spokojena nadpoloviční část 

respondentů a nespokojeno (nebo velmi 

nespokojeno) přibližně 40 % respondentů. 

S množstvím zeleně ve městě je spokojeno 70 

% respondentů, 30 % je nespokojeno.  

 

2.9 Otázka č. 9: Způsob dopravy do zaměstnání/školy 

Kladená otázka: Jak se dopravujete do zaměstnání/školy? 

 

 

Analýza otázky:  

Jednalo se o uzavřenou otázku s možností více odpovědí. Na výběr byly následující možnosti: 

„osobním automobilem“, „městskou hromadnou dopravou“, „na kole“, „pěšky“ a „jinak“. Na otázku 

neodpovědělo 21 respondentů (5 % z celkového počtu dotázaných). V případě, že respondenti 

odpověděli „jinak“, měli prostor konkretizovat dále odpověď. 
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Graf 11: Způsob dopravy do zaměstnání a do školy 

 

 

Při cestě do zaměstnání nebo do školy 

respondenti nejčastěji využívají služeb městské 

hromadné dopravy – 135 odpovědí (27 % 

z celkového počtu odpovědí). Prakticky stejný 

počet respondentů – 134, jezdí na kole (27 % 

z celkového počtu odpovědí). Tento údaj může 

v komparaci s obdobně velkými městy ČR 

predikovat poměrně specifickou pozici 

cyklodopravy v rámci celkové dopravy ve 

městě. Jen nepatrně menší počet respondentů 

uvedl, že do zaměstnání nebo do školy jezdí 

osobním automobilem. Jedná se o 131 

odpovědí (26 % z celkového počtu odpovědí). 

Všechny tři uvedené možnosti získaly téměř 

shodné procentuální zastoupení, 

českobudějovičtí obyvatelé tedy rovnoměrně 

využívají  všech tří způsobů dopravy. Pěšky 

chodí 83 respondentů (17 % z celkového počtu 

odpovědí). Tato odpověď se často objevovala 

v kombinaci s jiným způsobem dopravy. Např. 

městskou hromadnou dopravou/pěšky, nebo 

osobním automobilem/pěšky. Jinak odpovědělo 

16 respondentů (3 % z celkového počtu 

odpovědí).  

 

2.10 Otázka č. 10: Identifikace hlavních problémů spojených s dopravou 

Kladená otázka: Které dopravní problémy jsou podle Vás v ČB  nejvážnější? (max. 3 

odpovědi) 

 

Analýza otázky:  

 

Jednalo se o uzavřenou otázku typu „multiple-choice“. Respondenti přidělovali jeden až 3 

body/odpovědi. Na výběr byly následující možnosti: „zatížení města tranzitní dopravou / absence 

obchvatu města“, „nevyhovující podmínky pro cyklodopravu“, „nedostatek parkovacích míst v centru 

města“, „bezpečnost silničního provozu, chování řidičů“, „absence záchytných parkovišť na okraji 

města“, „nevyhovující stav / špatná kvalita vozovek“, „špatné dopravní spojení s Prahou“, 

„nedostatečné propojení MHD s okolními obcemi“, „nevyhovující MHD“, „špatné dopravní značení“, 

„dopravu nevnímám jako zásadní problém“ a „jiný“.  Na otázku odpověděli všichni respondenti. 

27 % 

27 % 

26 % 

17 % 

3 % 
městskou hromadnou
dopravou

na kole

osobním automobilem

pěšky

jinak



STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 2014 -2020 

Dotazníkové šetření mezi občany 
 

  

 

15 

 

Graf 12: Nejvážnější dopravní problémy Českých Budějovic 

 

 

Z počtu odpovědí je zřejmé, že tato otázka 

respondenty velmi zajímala a považovali ji za 

důležitou a zásadní. 360 respondentů (29 % 

z celkového počtu odpovědí) označilo jako 

nejvážnější dopravní problém města jeho 

„zatížení tranzitní dopravou/absence 

obchvatu“. Tento problém se vyskytoval i 

v dalších otázkách a je tedy zřejmé, že ho 

obyvatelé Českých Budějovic považují za 

zásadní. Druhá nejčastěji označovaná možnost 

byla „nevyhovující podmínky pro 

„cyklodopravu“. Celkem šlo o 186 odpovědí (15 

% z celkového počtu odpovědí). Téměř stejně 

odpovědí zaznamenala i možnost „nedostatek 

parkovacích míst v centru města“ – 173 

označení (14 % z celkového počtu odpovědí). 

Konkretizaci problému s parkovacími místy se 

věnuje otázka č. 11. 120 respondentů (10 % 

z celkového počtu odpovědí) za nejvážnější 

dopravní problém Českých Budějovic považuje 

„absenci záchytných parkovišť“. Odpovědi 

„nevyhovující stav/špatná kvalita vozovek“ a 

„bezpečnost silničního provozu, špatné chování 

řidičů“ označilo 85, respektive 90 respondentů 

(shodně 7 % z celkového počtu odpovědí). 

Dopravu nevnímá jako zásadní problém 6 % 

respondentů.  Posledním problémem, který za 

závažný považuje více než 5 % respondentů, 

je „špatné dopravní spojení s Prahou“. Ostatní 

možnosti nezískaly více než 5% podíl na 

celkovém množství odpovědí. Pouze 1 % ze 

všech respondentů nevnímá dopravu za 

zásadní problém, což argumentuje význam 

tohoto tématu, kterému by měla být věnována 

dostatečná pozornost také v rámci nového 

strategického plánu města. 
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2.11 Otázka č. 11: Nejproblematičtější lokality z hlediska parkování  

Kladená otázka: V případě, že jste uvedli jako jeden z nejvážnějších problémů nedostatek 

parkovacích míst, ve které konkrétní části města (např. Nám. Přemysla Otakara II., 

poliklinika atd.) je podle Vás parkování nejproblematičtější? 

 

Analýza otázky: 

 

Tato otázka se vztahuje k předchozí otázce. Odpovídali na ni respondenti, kteří zaškrtli možnost 

„nedostatek parkovacích míst“. Jejím smyslem je určit hlavní lokality, kde respondenti považují 

nedostatek parkovacích míst za nejzávaznější. Na otázku odpovědělo celkem 222 respondentů. To je o 

49 respondentů více, než kolik označilo problém s parkovacími místy v předchozí otázce za závažný. 

Celkem bylo uvedeno 315 odpovědí, někteří respondenti uváděli více než jednu lokalitu.  

 

Graf 13: Nejproblematičtější lokality z hlediska parkování 

 

 

Více než čtvrtina všech odpovědí označovala za 

místo s největším problémem s parkovacími 

místy oblast polikliniky Jih – Medipont (26 % 

z celkových odpovědí). Centrum je místem, 

kde se dá zaparkovat nejhůře podle 67 

respondentů (21 % z celkových odpovědí). 

Třetí nejčastější odpovědí byla poliklinika Sever 

– 52 odpovědí (12 % z celkového počtu 

odpovědí). 24 respondentů (8 % z celkového 

počtu odpovědí) považuje za nejnesnadnější 

místo k zaparkování sídliště. Senovážné 

náměstí a Budvar aréna byly zmíněny jen 

několika respondenty. Jiné než výše uvedené 

lokality označilo za místo s nedostatkem 

parkovacích míst 45 respondentů (14 % 

z celkového počtu odpovědí). Šlo například o 

Pražskou třídu, Lannovu třídu apod.  
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2.12 Otázka č. 12: Návrh řešení problémů spojených s parkováním ve městě 

Kladená otázka: Jakým způsobem byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě? 

 

Analýza otázky:  

Občané byli dotázáni na svou představu řešení nedostatku parkovacích míst. Do dotazníku uváděli své 

návrhy. Šlo o otevřenou otázku, odpovědi byly na základě společných znaků analyzovány. Na otázku 

neodpovědělo 132 dotázaných (30 % z celkového počtu dotázaných).  

 

Graf 14: Návrhy řešení problémů s parkováním 

 

 

Z grafu vyplývá, že nadpoloviční většina 

odpovědí se týká buď stavby parkovacích 

domů, případně stavby podzemních garáží. 

Konkrétně v případě stavby prakovacích domů 

šlo o 126 odpovědí (34 % z celkového počtu 

odpovědí) a v případě stavby podzemních 

garáží o 67 odpovědí (18 % z celkového počtu 

odpovědí). V obou předchozích odpovědích lze 

identifikovat poměrně výraznou podporu pro 

výstavbu nových objektů nabízejících parkovací 

plochy. Třetím nejčastěji zmiňovaným řešením 

bylo lepší využívání MHD. Tato možnost získala 

44 odpovědí (12 % z celkového počtu 

odpovědí). Respondenti uváděli například větší 

využívání preferenčních pruhů, promyšlenější 

stavbu jízdních řádů a podobně. Stavbu 

záchytných parkovišť na okraji města považuje 

za nejlepší řešení 36 respondentů (9 % 

z celkových odpovědí). Zlepšení podmínek pro 

alternativní dopravu, jako je například 

cyklodoprava, preferuje 19 respondentů (5 % 

z celkových odpovědí). Podle 14 respondentů 

(4 % z celkových odpovědí) by problém 

s nedostatkem parkovacích míst vyřešilo 

omezení vjezdu do centra města. 

Respodnentů, kteří odpověděli „nevím“, bylo 

33 (9 % z celkového počtu odpovědí), tedy 

stejně jako těch, kteří by problém řešili jinak 

než jednou z výše uvedených možností. 

Je současně třeba uvést, že jednotlivé návrhy 

řešení se vzájemně nevylučují.  
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2.13 Otázka č. 13: Názor na uzavření středu města pro automobily 

Kladená otázka: Měl by se podle vašeho názoru uzavřít střed města pro osobní 

automobily? 

 

Analýza otázky:   

Uzavřená otázka, na kterou respondenti odpovídali „ano“ nebo „ne“, případně „nevím“. Na otázku 

neodpovědělo 8 dotázaných (2 % z celkového počtu dotázaných).  

 

 

 

Graf 15: Měl by se uzavřít střed města pro osobní automobily? 

 

 

Pro uzavření středu města pro automobilovou 

dopravu se vyslovila více než polovina, tedy 

228 z celkového počtu respondentů. Proti bylo 

154 dotázaných (36 % z celkového počtu 

odpovědí). „Nevím“ odpovědělo celkem 49 

respondentů (11 % z celkového počtu 

odpovědí). Z respondentů žijících ve vnitřním 

městě je pro uzavření centra pro automobily 

60 % z nich, proti je 32 %. Pro uzavření se 

vyslovila i nadpoloviční většina obyvatel 

vnitřního města (51 %) a 47 % obyvatel 

sídlišť. Nejvíce jsou proti uzavření centra ti 

respondenti, kteří nemají bydliště přímo 

v Českých Budějovicích. Proti uzavření centra 

pro automobily je 35 % z nich (dalších 35 % 

respondentů z této kategorie neví, zda by 

chtěla centrum otevřené nebo ne). 

2.14 Otázka č. 14: Spokojenost s kvalitou a dostupností MHD 

Kladená otázka: Jak jste spokojeni s městskou hromadnou dopravou? 

Analýza otázky:  

Tato otázka sestává ze dvou, resp. tří částí. První podotázka zněla: „Jak jste spokojeni s městskou 

hromadnou dopravou z hlediska intervalu spojů?“, druhá „Jak jste spokojeni s městskou hromadnou 
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dopravou z hlediska komfortu?“. Na první dvě části neodpovědělo celkem 12 dotázaných (3 % 

z celkového počtu dotázaných). Ve třetí části byli respondenti dotázáni, zda jim v nějaké části města 

chybí spojení městské hromadné dopravy, a v případě kladné odpovědi pak na identifikace takové 

části města.  

 

Graf 16: Spokojenost s městskou hromadnou dopravou 

 

 

Z hlediska komfortu je velmi spokojeno 36 

respondentů (8 % z celkového počtu 

odpovědí) a spokojeno 276 respondentů (65 % 

z celkového počtu odpovědí).  Celkem tedy 

více než 70 % respondentů je spokojeno se 

stavem městské hromadné dopravy z hlediska 

komfortu. Nespokojeno je 43 respondentů (10 

% z celkového počtu odpovědí) a velmi 

nespokojeno je 24 respondentů (6 % 

z celkového počtu odpovědí). Na druhou 

otázku, tedy jak jsou občané spokojeni s MHD 

z hlediska intervalu spojů, odpovědělo „velmi 

spokojen/a“ celkem 26 respondentů (6 % 

z celkového počtu odpovědí). Spokojeno je 252 

respondentů (59% z celkového počtu 

odpovědí). Dohromady tedy více než 60 %. Za 

nespokojené se označilo 74 respondentů (17 

% z celkového počtu odpovědí) a velmi 

nespokojených bylo 19 respondentů (4 % 

z celkového počtu odpovědí). Dvě třetiny 

kladných odpovědí znamenají převažující 

spokojenost obyvatel města s komfortem i 

frekvencí spojů MHD ve městě. 

 

Graf 17: Chybí Vám v nějaké části města spojení městské hromadné dopravy? 
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Z dotázaných na třetí část otázky odpovědělo 

86 respondentů (27 % z celkového počtu 

dotázaných). Spojení městské hromadné 

dopravy chybí 44 respondentům (51 % 

z celkového počtu odpovědí). 11 respondentů 

(13 % z celkového počtu odpovědí) neví. Se 

spojením je spokojeno 31 respondentů (36 % 

z celkového počtu odpovědí. Pokud 

respondenti odpověděli „ano“ na tuto otázku, 

měli možnost popsat, kde přesně jim chybí 

spojení městské hromadné dopravy. Nejčastěji 

se objevovaly stížnosti na nízkou frekvenci 

spojů v nočních hodinách a o víkendech, dále 

nedostatečné spojení mezi zastávkami MHD 

Družba-IGY a Jihočeská univerzita a také 

spojení mezi sídlišti Máj a Vltava.  

 

2.15 Otázka č. 15: Význam letiště pro rozvoj města 

Kladená otázka: Myslíte si, že pro rozvoj našeho města bude důležité letiště? 

Analýza otázky:  

 

Uzavřená otázka, respondenti měli na výběr odpovědi „ano“ a „ne“. Na otázku neodpovědělo 12 

respondentů (3 % z celkového počtu dotázaných). 
 

 

Graf 18: Myslíte si, že pro rozvoj našeho města bude důležité letiště? 

 

 

Výrazná většina respondentů je proti stavbě 

letiště s pravidelným provozem. Celkem 274 

respondentů (64 % z celkového počtu 

odpovědí) odpovědělo na položenou otázku 

záporně. Argumentuje se zde mj. velikostí 

potenciálního spádového území a i blízkostí a 

současným využíváním jiných velkých letišť. 

Naproti tomu 153 respondentů (36 % 

z celkového počtu odpovědí) považuje letiště 

pro budoucí rozvoj Českých Budějovic za 

důležité. 
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2.16 Otázka č. 16: Spokojenost s dostupností veřejných služeb 

Kladená otázka: Jak jste spokojen/a s dostupností veřejných služeb? 

Analýza otázky:  

Uzavřená otázka obsahující čtyři podotázky. Konkrétně: „Jak jste spokojen/a s dostupností mateřských 

školek a základních škol?“, „Jak jste spokojen/a s dostupností středních a vysokých škol?“, „Jak jste 

spokojen/a s dostupností základní zdravotní péče?“ a „Jak jste spokojen/a s dostupností sociálních 

služeb?“. Respondenti mohli volit z pěti odpovědí „velmi spokojen“, „spokojen“, „nespokojen“, „velmi 

nespokojen“ a „nevím/nemohu posoudit“.   

 

Graf 19: Spokojenost s dostupností veřejných služeb 

 

 

Přibližně 45 % odpovídajících na otázky „Jak 

jste spokojen/a s dostupností mateřských 

školek a základních škol“ a „Jak jste 

spokojen/a s dostupností sociálních služeb?“ 

uvedlo, že daný problém nemohou posoudit 

nebo neví. S dostupností základní zdravotní 

péče je velmi spokojeno 67 respondentů (16 

% z celkového počtu odpovědí) a spokojeno 

305 respondentů (71 % z celkového počtu 

odpovědí) – tedy téměř 90 % občanů Českých 

Budějovic je spokojeno s dostupností zdravotní 

péče. U této otázky jen 3 % z celkového počtu 

odpovědí uvedly, že ji „nemohou posoudit“ 

nebo „neví“. S dostupností středních a 

vysokých škol je velmi spokojeno nebo 

spokojeno 60 % respondentů, přesněji 11 % 

z celkového počtu odpovědí je velmi spokojeno 

a 207 respondentů (49 % z celkového počtu 

odpovědí) je spokojeno. Nejvíce 

nespokojených je s dostupností mateřských 

škol a základních škol, a to jak absolutně (67 

respondentů), tak relativně (16 % z celkového 

počtu odpovědí).  Tato skutečnost odpovídá 

jednak profilu zkoumaného vzorku (tzn. 

významná skupina zástupců mladých rodin 

s dětmi) + obecnému, demografickému vývoji 

odpovídající trend ve větších městech ČR.
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2.17 Otázka č. 17: Hodnocení kvality služeb zajišťovaných Magistrátem a 

dalšími úřady 

Kladená otázka: Jak hodnotíte kvalitu služeb zajišťovaných magistrátem a dalšími úřady? 

Analýza otázky:  

Jde o uzavřenou otázku. Občané byli dotazováni na spokojenost s kvalitou služeb poskytovaných 

úřady ve městě, přednostně magistrátem. Na výběr měli z odpovědí „velmi spokojen“, „spokojen“, 

„nespokojen“, „velmi nespokojen“ a „nemohu posoudit/nevím“. Na otázku neodpovědělo 8 

respondentů (2 % z celkového počtu dotázaných). 

 

 

Graf 20: Jak hodnotíte kvalitu služeb zajišťovaných magistrátem a dalšími úřady? 

 

Zde se rozložení kladné reflexe jeví jako 

výrazně převažující nad negativní zkušeností 

respondentů. Největší část respondentů, 192 

(44 % z celkového počtu odpovědí), je 

spokojena se službami poskytovanými 

magistrátem. Je to téměř dvakrát více, než 

respondentů nespokojených, kterých bylo 90 

(21 % z celkového počtu odpovědí). Velmi 

spokojených respondentů je 16 (4 % 

z celkového počtu odpovědí) a velmi 

nespokojených 37 (9 % z celkového počtu 

odpovědí). Respondentů, kteří na kvalitu 

služeb poskytovaných magistrátem nemají 

názor nebo neví, je 22 % z celkového počtu 

odpovědí.  
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2.18 Otázka č. 18: Co může Magistrát udělat pro zlepšení komunikace 

s lidmi? 

Kladená otázka: Co může Magistrát udělat pro zlepšení komunikace s lidmi? 

Analýza otázky: 

  

Jde o uzavřenou otázku, občané byli dotázáni na oblasti, ve kterých by měl, dle jejich názoru, 

magistrát služby občanům zlepšit. Respondenti mohli vybírat z odpovědí „pořádání veřejných 

setkání/diskuzí“, „více informací na internetových stránkách města“, „podrobnější informace 

v radničních novinách“, „není potřeba, situace je dobrá“ a „více informací na úředních deskách“. 

Respondenti uváděli i více odpovědí. 

 

 

Graf 21: Co může magistrát udělat pro zlepšení komunikace s lidmi 

 

Největší část respondentů, 164 (33 % 

z celkového počtu odpovědí), zastává názor, že 

magistrát by měl pořádat více veřejných 

setkání nebo diskuzí. 138 respondentů (28 % 

z celkového počtu odpovědí) by uvítalo více 

informací na stránkách města. Jen o málo 

méně respondentů, 129 (26 % z celkového 

počtu odpovědí), odpovědělo „podrobnější 

informace v radničních novinách“. Pouze 43 

respondentů (8 % z celkového počtu 

odpovědí) si myslí, že není potřeba zlepšovat 

nic, protože situace je dobrá. Nejmenší část 

respondentů odpověděla „více informací na 

úředních deskách“.  

33 % 

28 % 

26 % 

8 % 
5 % pořádání veřejných setkání/diskuzí

více informací na internetových
stránkách města

podrobnější informace v
radničních novinách

není potřeba, situace je dobrá

více informací na úředních
deskách



 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 2014 -2020 

Dotazníkové šetření mezi občany 
 

24 

 

2.19 Otázka č. 19: Nabídka pracovních míst ve městě v závislosti na 

kvalifikaci respondentů 

Kladená otázka: Odpovídá nabídka pracovních příležitostí ve městě Vaší kvalifikaci? 

Analýza otázky:  

 

Uzavřená otázka, respondenti měli na výběr odpovědi „ano“ a „ne“. Na otázku neodpovědělo celkem 

60 respondentů (14 % z celkového počtu dotázaných). 

 

Graf 22: Odpovídá nabídka pracovních příležitostí ve městě Vaší kvalifikaci? 

 

 

Z grafu vyplývá, že většina ze získaného 

vzorku respondentů má pocit, že nabídka 

pracovních příležitostí ve městě neodpovídá 

jejich kvalifikaci. Konkrétně jde o 204 

respondentů (54 % z celkového počtu 

odpovědí). Respondentů, kteří si myslí, že 

nabídka práce odpovídá jejich kvalifikaci, je 

175 (46 % z celkového počtu odpovědí). Na 

tuto otázku navazuje následující otázka č. 20. 

2.20 Otázka č. 20: Požadované vzdělávací kurzy 

Kladená otázka: Jaké typy rekvalifikačních/vzdělávacích kurzů pro dospělé byste ve 

městě uvítali? 

Analýza otázky:  

 

Uzavřená otázka, respondenti měli na výběr z možností „jazykové kurzy“, „kurzy zaměřené na IT“, 

„kurzy účetní a finanční gramotnosti“, „kurzy právní gramotnosti“, „kurzy zaměřené na rozvoj 

komunikačních dovedností – kurzy zaměřené na rozvoj prezentačních dovedností, umění vystupovat 

před lidmi, apod.“ a „jiné“.  Respondenti mohli uvádět i více než jednu odpověď.  
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Graf 23: Typy rekvalifikačních/vzdělávacích kurzů pro dospělé, které by respondenti nejvíce uvítali 

 

 

U této otázky je struktura odpovědí rozložena 

rovnoměrněji. Nejvíce respondentů by uvítalo 

jazykové kurzy, pro které se vyslovilo 151 

respondentů (25 % z celkového počtu 

odpovědí). Obdobný podíl zaznamenala 

odpověď „kurzy právní gramotnosti“, které 

postrádá 138 respondentů (23 % z celkového 

počtu odpovědí). Kurzy zaměřené na rozvoj 

komunikačních dovedností by uvítalo 115 

respondentů (19 % z celkového počtu 

odpovědí). Jen o málo méně respondentů – 

107 (17 % z celkového počtu odpovědí) – 

uvedlo odpověď „kurzy zaměřené na IT“. 

Nejmenší část respondentů se vyslovila pro 

možnost „kurzy účetní a finanční gramotnosti“, 

přesněji šlo o 77 respondentů (13 % 

z celkového počtu odpovědí). Jiné než 

nabízené kurzy by uvítalo 20 respondentů (3 

% z celkového počtu odpovědí). Respondenti 

měli možnost konkretizovat tuto odpověď a ve 

většině případů se pod „jinými“ kurzy 

objevovaly kurzy zaměřené na rozvoj řemesel. 

 

2.21 Otázka č. 21: Spokojenost s možnostmi trávení volného času 

Kladená otázka: Jak jste spokojen/a s možnostmi trávení volného času v našem městě? 

Analýza otázky:  

 

Jedná se o smíšenou otázku (otevřená a uzavřená) sestávající z pěti podotázek. Uzavřenými otázkami 

jsou: „Jak jste spokojen/a s nabídkou kulturních akcí?“, „Jak jste spokojen/a s nabídkou sportovního 

vyžití?“, „Jak jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit pro mládež?“ a „Uvítali byste na území 

města výstavbu nové koncertní síně Rejnok?“. Na otázky byly nabízeny následující odpovědi: „velmi 

spokojen“, „spokojen“, „nespokojen“, „velmi nespokojen“ a „nemohu posoudit/nevím“. Na otázku 

týkající se výstavby nové koncertní síně mohli respondenti odpovídat „ano“ nebo „ne“. Otevřenou 

otázkou byla otázka „Které zařízení pro volný čas Vám ve městě nejvíce chybí?“.  
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Graf 24: Spokojenost s možnostmi trávení volného času 

 

 

 

Z celkového počtu respondentů, kteří 

zodpověděli první otázku, se označilo za velmi 

spokojené 17 % z celkového počtu odpovědí, 

za spokojené pak 276 respondentů (64 % 

z celkového počtu odpovědí). Nespokojených 

bylo 48 respondentů (11 % z celkového počtu 

odpovědí) a velmi nespokojených pouze 11 

respondentů (3 % z celkového počtu 

odpovědí). Celkem tedy více než 80 % 

respondentů je s nabídkou kulturních akcí 

velmi spokojených nebo spokojených. Na 

druhou otázku odpovědělo „velmi spokojen“ 39 

respondentů (10 % z celkového počtu 

odpovědí) a „spokojen“ 208 respondentů (52 

% z celkových odpovědí). Nespokojených 

s nabídkou sportovního vyžití je 81 

respondentů (20 % z celkového počtu 

odpovědí) a velmi nespokojených je 30 

respondentů (8 % z celkového počtu 

odpovědí). S nabídkou volnočasových aktivit 

pro mládež je velmi spokojeno 27 respondentů 

(6 % z celkového počtu odpovědí) a spokojeno 

132 respondentů (31 % z celkového počtu 

odpovědí). Na druhou stranu nespokojených je 

95 respondentů (23 % z celkového počtu 

odpovědí) a velmi nespokojených je 16 

respondentů (4 % z celkového počtu 

odpovědí). Největší část respondentů, 151 (36 

% z celkového počtu odpovědí), tuto otázku 

nemůže posoudit nebo neví. Obecně lze tedy 

říci, že občané Českých Budějovic jsou 

s nabídkou kulturních akcí a sportovního vyžití 

převážně spokojeni.  

 

Kladená otázka: Uvítali byste na území města výstavbu nové koncertní síně „Rejnok“? 
 

Analýza otázky:  

Uzavřená otázka, na kterou mohli respondenti odpovídat „ano“ nebo „ne“. Na otázku neodpovědělo 14 

dotázaných (3 % z celkového počtu dotázaných). 
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Graf 25: Uvítali byste na území města výstavbu nové koncertní síně „Rejnok“? 

 

Z celkového počtu odpovědí bylo 233 respondentů (55 % z celkového počtu odpovědí) pro stavbu 

nové koncertní haly. Proti bylo 192 respondentů (45 % z celkového počtu odpovědí). 

 

Kladená otázka: Které zařízení pro volný čas Vám ve městě nejvíc chybí? 
 

 

Analýza otázky:  

 

Otevřená doplňující otázka, odpovědi byly analyzovány a setříděny. Na otázku neodpovědělo 316 

dotázaných (72 % z celkového počtu dotázaných). 
 

Graf 26: Zařízení pro volný čas, které ve městě nejvíce chybí 

 

Největší části respondentů, 63 (35 % 

z celkového počtu odpovědí), ve městě chybí 

koupaliště nebo akvapark. Současné koupaliště 

je podle nich nevyhovující jak svou kapacitou, 

tak otevírací dobou a celkovými podmínkami 

ke koupání. 31 respondentů (17 % z celkového 
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počtu odpovědí) ve městě postrádá hřiště. Jde 

o dětská hřiště, hřiště pro mládež i hřiště pro 

zájmové sporty. Další nejpočetnější skupinou 

jsou respondenti, kteří by uvítali více 

cyklostezek (14, resp. 8 % respondentů). 

Mnohem méně odpovědí se týkalo kulturního 

centra, koncertní haly nebo galerie. Celkem 59 

(32 % z celkového počtu odpovědí) 

respondentů odpovědělo jinak, než jednou 

z výše uvedených odpovědí. Mezi jinými 

odpověďmi se objevovalo například 

„streetpark“, „motokáry“, „bmx trať“ a jiné. 

 

2.22 Otázka č. 22: Oblasti klíčové pro další rozvoj města 

 

Kladená otázka: Které oblasti považujete pro další rozvoj města za klíčové? 

 

Analýza otázky:  

 

Uzavřená otázka, respondenti měli na výběr z následujících odpovědí: „tvorba podmínek pro bydlení“, 

„vytváření nových pracovních míst“, „zlepšování podmínek v sociální oblasti“, „rozšiřování a 

zkvalitňování podmínek pro volnočasové aktivity“, „řešení dopravy“, „ochrana životního prostředí“, 

péče o historické dědictví města“, „rozvoj cestovního ruchu“, „rozvoj školství“, „rozvoj a rozšiřování 

zdravotních služeb“, „řešení otázek bezpečnosti, snižování kriminality ve městě“ a „jiné“. Respondenti 

měli možnost udávat více odpovědí. Na otázku neodpovědělo 8 respondentů (2 % z celkového počtu 

dotázaných). Odpověď „vytváření nových pracovních míst“, byla podrobena bližší analýze z hlediska 

věku, pohlaví a sociálního postavení. 
 

 

Graf 27: Klíčové oblasti pro další rozvoj města 
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Nejvíce respondentů, 333 (26 % z celkového 

počtu odpovědí), si myslí, že pro další rozvoj 

města bude klíčové řešení dopravy. Druhá 

největší skupina respondentů, 218 (17 % 

z celkového počtu odpovědí) uvedla, že pro 

budoucí rozvoj města bude nejdůležitější 

vytváření nových pracovních míst. 163 

respondentů (13 % z celkového počtu 

odpovědí) považuje za zásadní řešení otázek 

bezpečnosti. Na dalším místě skončila odpověď 

„ochrana životního prostředí“ se 126 

odpověďmi (10 % z celkového počtu 

odpovědí). Pátá největší skupina respondentů, 

114 (9 % z celkového počtu odpovědí), 

považuje za podstatnou pro další rozvoj města 

péči o historické dědictví města. Téměř shodný 

podíl hlasů získaly odpovědi „tvorba podmínek 

pro bydlení“ a „lepší podmínky pro volnočasové 

aktivity“ Konkrétně šlo o 88 odpovědí (7 % z 

celkového počtu odpovědí), respektive 76 

odpovědí (6 % z celkového počtu odpovědí). 

Mezi odpovědi, které nezískaly ani 5 % hlasů, 

patří zbývající odpovědi: „zlepšování podmínek 

v sociální oblasti“, „rozvoj cestovního ruchu“, 

„rozvoj školství“ a rozvoj a rozšiřování 

zdravotních služeb“. Mezi jinými se objevovala 

odpověď „za klíčové považuji stavbu nových 

cyklostezek“, tato odpověď však v komparaci 

s ostatními nebyla tak častá. 

 

 

2.22.1 Analýza odpovědi „vytváření nových pracovních míst“ z hlediska struktury 

respondentů 

 

Následující grafy ukazují složení respondentů, kteří považují tvorbu nových pracovních míst za důležitý 

faktor budoucího rozvoje města: 
 

Graf 28: Považujete vytváření nových pracovních míst za klíčovou oblast rozvoje města? 
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Převažuje počet mužů, konkrétně 59 % 

z celkového počtu odpovídajících, kteří 

nepřikládají tvorbě nových pracovních míst 

důležitost. Z hlediska „genderové“ optiky tedy 

převládá tedy vnímání významu vytváření 

pracovních míst pro další rozvoj města u žen 

(59 %).   

 

Graf 29: Považujete vytváření nových pracovních míst za klíčovou oblast rozvoje města? (dle 
věkové struktury) 

Ohledně vnímání hodnocení výše uvedené 

otázky dle rozložení věkových kategorií lze 

obecně konstatovat mírný pokles vnímání 

významu uvedeného tématu s rostoucí 

věkovou kategorií, přičemž je zde třeba vnímat 

odlišné životní potřeby různých věkových 

kategorií. V širší skupině 19-45 let lze tak 

konstatovat lehce nadpoloviční podíl 

respondentů, pro které je tvorba pracovních 

míst pro budoucí rozvoj města důležitá. V 

kategorii 15-18 let, která si nejvíce uvědomuje 

význam celoevropské problematiky 

zaměstnávání mladých a absolventů, je to 

dokonce více než 60 % respondentů. Ve 

skupině starších 46 let se podíl respondentů, 

kteří nepovažují tvorbu pracovních míst za 

podstatné, pohybuje mezi 50 – 60 %.  
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Graf 30: Považujete vytváření nových pracovních míst za klíčovou oblast rozvoje města? (dle 
sociálního postavení)

 

 

V případě sledování sociálního postavení 

respondentů při odpovědi na uvedenou otázku 

nevyplývá zásadní rozdíl ve vnímání významu 

tématu u různých sociálních kategorií. Dle 

očekávání je nejzásadnější význam uvedeného 

tématu u kategorie zaměstnanců. U studentů 

je poměr obou názorů vyvážený. Nejnižší 

význam tématu pak logicky uvažuje kategorie 

důchodců.   
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2.23 Otázka č. 23: Největší překážky dalšího rozvoje města 

 

Kladená otázka: Co je podle Vás největší překážkou úspěšného rozvoje města? Co by v 

příštích letech mohlo omezit jeho rozvoj a snížit spokojenost obyvatel s životem ve 

městě? 

 

Analýza otázky:  

 

Otevřená otázka, respondenti se vyjadřovali velmi různorodě. Odpovědi byly tříděny podle své 

podstaty a následně sečteny. 

 

Graf 31: Největší překážky dalšího rozvoje města 
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Nejvíce odpovědí (140) se týkalo dopravy ve 

městě. Její řešení (nebo neřešení) považuje za 

překážku budoucího rozvoje města největší 

část respondentů. Jedná se o málo míst 

k parkování, dopravní zácpy, chybějící obchvat 

města, nekoncepční stavbu kruhových objezdů 

a další. 72 respondentů si myslí, že největší 

překážkou úspěšného rozvoje města by bylo 

jeho nekoncepční vedení. Více než 40 

respondentů uvedlo, že v budoucnu by mohlo 

snížit spokojenost obyvatel Českých Budějovic 

jeho nedostatečné spojení s jinými městy. 

 Odpovídající nejčastěji poukazovali na potřebu 

dostavět dálnici D3, zlepšit železniční spojení 

nebo zprovoznit mezinárodní letiště. Více než 

30 odpovědí se týkalo nekoncepční výstavby, 

nekoncepčního rozhodování a kriminality.  

 

2.24 Otázka č. 24: Největší příležitosti pro možný rozvoj města 
 

Kladená otázka: V čem naopak spatřujete největší příležitost pro možný budoucí rozvoj 

města České Budějovice? 

 

Analýza otázky:  

Otevřená otázka. Respondenti odpovídali v návaznosti na předchozí otázku. Odpovědi byly tříděny dle 

podstaty. Nevyplněno zůstalo 31 % z celkového počtu získaných odpovědí.  
 

Graf 32: Největší příležitosti pro možný rozvoj města 
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Nejvíce respondentů (více než 100), považuje 

za největší příležitost pro rozvoj Českých 

Budějovic budování kvalitní a promyšlené 

infrastruktury. Respondenti zmiňovali 

především dostavbu dálnice D3 a řešení 

problémů v dopravě. Druhá nejpočetnější 

skupina respondentů se domnívá, že příležitostí 

je podpora kultury a vzdělanosti. Dotázaní 

spatřují potenciál dále v podpoře jak vysokého, 

tak středního školství, podpoře uměleckých 

spolků a zájmových sdružení, pořádání kulturní 

akcí a obdobných událostí. Necelých 40 

respondentů si myslí, že město by mělo 

podporovat turistiku a cestovní ruch. Stejná 

část považuje za příležitost pro budoucí rozvoj 

kvalitní koncepci města.  

 

2.25 Otázka č. 25: Další připomínky 

V rámci této otázky byla obyvatelům města nabídnuta možnost vyjádřit další názory, nápady a 

doporučení vedení města v konání v dalších rozvojových aktivitách a činnostech ohledně správy 

města. Většinou více rozvádějí v předchozích otázkách již řešená témata. Všechny náměty a 

připomínky byly magistrátu předány. Pro jejich značnou pestrost však v tomto shrnutí nejsou uvedeny.    
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3 Analýza identifikačních údajů  
 

Respondenti byli dále komplementárně dotazováni na pohlaví, věk, vzdělání a sociální postavení. 

Následuje vyhodnocení získaných údajů, jejich porovnání s daty Českého statistického úřadu a grafické 

znázornění. 

 

Pohlaví respondentů 

Uzavřená otázka, respondenti mohli odpovědět „muž“ nebo „žena“. 

 

Graf 33: Struktura respondentů a obyvatelstva Českých Budějovic 

 

Zdroj: Vlastní šetření a ČSÚ (data k 31. 12. 2011) 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 214 mužů 

a 207 žen. 18 respondentů neuvedlo své 

pohlaví. Struktura respondentů podle pohlaví 

odpovídá struktuře obyvatel Českých Budějovic 

podle údajů Českého statistického úřadu. 

 

Věk respondentů 

Uzavřená otázka, respondenti se zařazovali do následujících věkových kategorií: 15-18; 19-25; 26-35; 

36-45; 46-55; 56-65; 66 a více. Získané údaje byly porovnány s daty Českého statistického úřadu. 
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Graf 34: Struktura respondentů a celkového obyvatelstva Českých Budějovic dle věkového složení 

 

Zdroj: Vlastní šetření a ČSÚ (data k 31. 12. 2011) 

 

Nejvíce respondentů, kteří se zúčastnili 

dotazníkového šetření, spadá do věkové 

skupiny 26-35 let. Celkem šlo o 193 

respondentů (44 % z celkového počtu 

dotázaných). Druhou nejpočetnější skupinou je 

skupina 36-45 let, kam se přihlásilo 78 

respondentů (18 % z celkového počtu 

dotázaných). Téměř stejný počet respondentů 

je ve věkovém rozmezí 19-25 let. Struktura a 

zastoupení jednotlivých věkových kategorií 

v komparaci se skutečným zastoupením 

věkových kategorií v populaci ČB dle ČSÚ, jsou 

poněkud odlišné. Svoji roli zde pravděpodobně 

hraje zejména vyšší míra angažovanosti a 

zájmu o dění ve městě, kterou lze u nižších 

věkových kategorií vnímat. 

 

 

Vzdělání respondentů 

Uzavřená otázka, respondenti mohli odpovídat „základní“, „středoškolské“, nebo „vysokoškolské“. Data 

jsou komparována s údaji Českého statistického úřadu. 
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Graf 35: Struktura respondentů a obyvatelstva Českých Budějovic dle nejvyššího dosaženého 
vzdělání 

 

Zdroj: Vlastní šetření a ČSÚ (data k 31. 12. 2011) 

 

Nejvíce respondentů bylo vysokoškolsky 

vzdělaných, celkem 223 (52 % z celkového 

počtu odpovědí). ČSÚ uvádí podíl 

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel Českých 

Budějovic nižší, konkrétně pouze necelých 20 

%. Počet respondentů se středním vzděláním 

(střední školy a vyšší odborné školy) činí 191 

v rámci řešeného vzorku, tj. 45 % z celkového 

počtu dotázaných. To je asi o 20 % méně, než 

je podíl středoškolsky vzdělaného obyvatelstva 

města dle ČSÚ. Z šetření tedy vyplývá 

poměrně výrazná angažovanost vzdělanějších 

skupin obyvatelstva. 

 

Sociální postavení 

Uzavřená otázka, respondenti měli na výběr z následujících odpovědí: „student“, „zaměstnanec“, 

„podnikatel“, „nezaměstnaný“ a „invalidní důchodce/důchodce“. 
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Graf 36: Struktura respondentů a obyvatelstva Českých Budějovic dle sociálního postavení 

 
 
 

Nejvíce respondentů, 235 (55 % z celkových odpovědí), označilo možnost zaměstnanec. Skupiny 

„student“, „podnikatel“ a „důchodce/invalidní důchodce“ pak byly reprezentovány přibližně stejným 

počtem respondentů. Konkrétně šlo o 58 studentů (13 % z celkových odpovědí), 53 podnikatelů (12 

% z celkových odpovědí) a 63 důchodců (14 % z celkových odpovědí). Nejmenší část respondentů 

byla bez zaměstnání (4 % z celkového počtu odpovědí). 
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4 Závěr a hlavní zjištění 

Dotazníkový průzkum přinesl množství zajímavých zjištění a podnětů, které byly v celkové diskusi o 

poslání strategického plánu v jeho jednotlivých částech reflektovány.   

Z hlavních zobecňujících zjištění lze interpretovat zejména následující: 

 dotazníkového šetření mezi občany města se zúčastnilo celkem 439 respondentů, 

 z hlediska struktury vzorku respondentů jsou relativně rovnoměrně rozloženi příslušníci 

obou pohlaví, 

 nejvíce respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, spadalo do věkové kategorie 

26-35 let (44 % z celkového počtu dotázaných), což odpovídá celkově vyšší míře 

angažovanosti a současně kompetencí v oblasti IT, s narůstajícím věkem pak počet 

odpovědí v jednotlivých kategoriích klesal,  

 52 % z respondentů mělo vysokoškolské vzdělání a 45 % pak středoškolské vzdělání, 55 % 

z respondentů pak spadalo do kategorie dle sociálního postavení „zaměstnanci“, 

 při relativně rovnoměrné struktuře respondentů ze všech částí města považuje nejvíce 

respondentů za v současnosti nejatraktivnější lokalitu k bydlení vnější část města nebo 

příměstí, např. Rožnov, Kruml. předměstí, Nemanice, Suché Vrbné, Mladé apod. (celkem 

40 % z celkového počtu odpovědí) s ohledem na blízkost přírody, klid a dobrou dostupnost 

centra města, 

 ca polovina respondentů dojíždí do zaměstnání do vnitřního města, 

 za hlavní faktory atraktivity města považují obyvatelé/respondenti kulturně-historický odkaz 

města následovaný jeho geografickou polohou ve všech aspektech těchto pojmů, 

 za největší nedostatek města považují občané jednoznačně tíživou situaci v silniční dopravě 

v mnoha aspektech, nejčastěji byly označeny problémy s parkováním, dopravní zácpy, 

špatná činnost semaforů a chybějící obchvat města, respondenti za nedostatek města 

označovali rovněž nevyhovující podmínky pro cyklisty ve městě (11 % z celkových 

odpovědí), třetím největším nedostatkem je dle respondentů znečištění města (hlukové, 

prašnost, smog, ale i neuklizené ulice a chodníky, odpadky v parcích atd.), 

 více jak polovina respondentů je spokojena s úpravou veřejných prostranství (oproti 42 % 

„nespokojených“), obecně z hlediska životního prostředí jsou jako problematické vnímány 

především hluk a kvalita ovzduší, 

 při cestě do zaměstnání nebo do školy respondenti nejčastěji využívají služeb městské 

hromadné dopravy (27 %), obdobný počet respondentů jezdí na kole (27 % - což  

predikuje relativně specifickou pozici cyklodopravy v rámci celkové dopravy ve městě), ca 

¼ respondentů jezdí do zaměstnání či školy osobním automobilem, 

 z jednotlivých dopravních problémů jsou respondenty nejproblematičtěji vnímány „zatížení 

tranzitní dopravou/absence obchvatu“ (29 %), dále „nevyhovující podmínky pro 

„cyklodopravu“ (15 %), a „nedostatek parkovacích míst v centru města“ (14 %), přičemž 

více jak polovina respondentů navrhuje výstavbu parkovacích domů či podzemních garáží,  

 více jak polovina respondentů je pro uzavření části centra města pro automobily (úplné či 

částečné) 

 většina respondentů je spokojena se službami MHD, přičemž více jak polovině ale chybí 

napojení některých částí města linkami MHD, 

 výrazná většina respondentů (64 %) je proti výstavbě letiště s pravidelným provozem, 

pouze 36 % odpovědí považuje letiště za jeden z faktorů dalšího rozvoje města, 



STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 2014 -2020 

Dotazníkové šetření mezi občany 
 

  

 

40 

 

 z hlediska dostupnosti veřejných služeb je jednoznačně největší spokojenost s dostupností 

služeb ve zdravotnictví (ca 90 %), s dostupností středního a vysokého vzdělání je 

spokojena ca ½ respondentů, nejnižší míra spokojenosti panuje v oblasti sociálních služeb 

a zejména dostupnosti mateřských škol a základních škol (což odpovídá demografickému 

rozložení vzorku respondentů), 

 kvalitu služeb poskytovaných Magistrátem a dalšími úřady ve městě posuzuje pozitivně 

téměř polovina respondentů, 22 % není schopno posoudit, přičemž třetina respondentů 

považuje na prostředek zlepšení situace ze strany Magistrátu pořádání více veřejných 

setkání nebo diskuzí, 

 jako problematický aspekt rozvoje svého města vnímají respondenti rovněž nedostatečnou 

úroveň volnočasových aktivit pro mládež, 

 s vybudování koncertního a kulturního centra „Rejnok“ souhlasí 55 % respondentů, 

 za klíčové prvky pro další rozvoj města považují respondenti zejména řešení dopravy (26 

%), vytváření nových pracovních míst (17 %), a řešení otázek bezpečnosti, dále ochranu 

životního prostředí, péči o historické dědictví a tvorbu podmínek pro bydlení a zlepšení 

podmínek pro volnočasové aktivity, 

 za hlavní příležitosti pro další rozvoj města považují respondenti nejvíce budování kvalitní a 

promyšlené infrastruktury (včetně dopravní), dále podporu kultury a vzdělanosti a podporu 

jak vysokého, tak středního školství, podporu uměleckých spolků a zájmových sdružení, 

pořádání kulturní akcí a obdobných událostí, město by mělo dle respondentů podporovat 

také turistiku a cestovní ruch a disponovat kvalitní koncepci.  


