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V lednu letošního roku jsme se 
formou ankety ptali obyvatel města 
Jihlavy na problémy, které považu-
jí ve městě za nejdůležitější a jejichž 
řešením by se radnice měla priorit-
ně zabývat. Tato anketa navazovala 
na Fórum Zdravého města a místní 
Agendy 21 (dále jen FZM), které 
se uskutečnilo 18. listopadu 2008. 
Účastníci tohoto fóra (87 lidí) spo-
lečně naformulovali 17 problematic-
kých témat, která trápí město Jihlavu. 
Z těchto sedmnácti problematických 
okruhů bylo následujícím hlasová-
ním vybráno deset největších pro-
blémů, tzv. Desatero problémů měs-
ta Jihlavy.  

Totožných 17 témat bylo v rámci 
anketního průzkumu nabídnuto také 
veřejnosti. Anketního průzkumu se 
zúčastnilo celkem 269 respondentů. 

Ověření výstupů z FZM formou 
ankety jsme zrealizovali zejména 
proto, že jsme si plně vědomi, že 
FZM se nemohl nebo nechtěl zú-
častnit každý. Z tohoto důvodu jsme 
chtěli dát všem občanům města Jih-
lavy možnost vyjádřit názor na pro-
blémy města Jihlavy.

Vyhodnocení výstupů z FZM a vý-
sledků následné ankety jsme získa-
li zajímavé informace. Jak účastníci 
FZM, tak respondenti ankety pova-
žují za nejdůležitější následující pro-
blémy města:

B1 přibývání zpevněných ploch 
+ nedostatek klidových zelených 
ploch,

B2 emise do ovzduší + hlukové 
emise z průmyslu a dopravy (ekolo-
gizace MHD),

C1 chybí dostatek bezpečných a 
kvalitních koridorů pro pěší a cyk-
listy, včetně parků; mobiliář, zvýšení 
bezpečnosti,

E2 zlepšování podmínek života 
specifi ckých skupin obyvatel (senio-
ři, lidé s handicapem, osoby ohrože-
né sociálním vyloučením),

F1 prevence kriminality a patolo-
gických jevů dětí a mládeže,

H1 řešení problematiky parkování,
H3 preference MHD vůči indivi-

duální dopravě.
V rámci FZM byly do konečného 

desatera hlasováním nominovány 
ještě další tři problémy, a to:

A1 zkapacitnění technické infra-
struktury (kanalizace, sítě, komuni-
kace, apod.),

D1 nedostatek odpovídajících pro-
stor pro pořádání kulturních i spor-
tovních akcí,

E1 dostupné bydlení pro potřebné,
které však v rámci ankety pro re-

spondenty nepředstavovali tak velký 
problém.

Naopak se v rámci ankety jako vel-
mi důležité ukázaly jiné tři problémy, 
a to:

D2 nepoměr v podpoře profesio-
nálního a neprofesionálního sportu 
a jiných volnočasových aktivit (pod-
pora ze strany města),

F2 zřízení praktické školy a návaz-
nost chráněných dílen,

H2 dokončení obchvatu města.
Po zpracování výsledků je te-

dy možné problémy rozdělit do tří 
okruhů. Problémy, které byly součás-
tí desatera naformulovaného na fóru 
a anketou byly ověřeny (B1, B2, C1, 
E2, F1, H1, H3). Dále problémy, 

Výsledky ankety: Co trápí Jihlavany?

které sice byly součástí původně na-
formulovaného desatera, ale v anketě 
ověřeny nebyly (A1, D1, E1).  Z vý-
sledků anketního průzkumu lze na-
proti tomu vyčíst další tři problémy, 
které nebyly vybrány ze sedmnácti 
na fóru diskutovaných problémů do 
desatera, ale občané města Jihlavy je 
vnímají jako velmi důležité (D2, F2, 
H2).

Koordinátor PZM a MA21, po 
konzultaci se zástupci Národní sí-
tě zdravých měst ČR, kteří Projekt 
Zdravé město metodicky vedou, do-
poručil vedení města Jihlavy zabývat 
se dále v první řadě problémy, které 
byly v anketě potvrzeny a těmi, které 
vzešly z výsledků ankety jako důleži-
té z pohledu obyvatel města.

Vedení města se již delší dobu sna-
ží aktivně pracovat s občany města 
Jihlavy, ptát se na jejich názor a spo-
lečně s nimi hledat možná řešení. Je 
však nezbytné získávat také zpětnou 
vazbu a mít tak možnost vyhodno-
covat spokojenost či nespokojenost 
obyvatel města s jednotlivými ob-
lastmi jejich života. A právě to bylo 
důvodem, proč vedení města zada-
lo vypracování sociologického prů-
zkumu „Vybrané aspekty života 
dospělé populace v Jihlavě“, jehož 
zpracovatelem byla společnost AU-
GUR Consulting, s.r.o.

Cílem výzkumu byla především 
identifi kace spokojenosti občanů 
s životem ve městě, s jednotlivými 
oblastmi života a zdroji informova-
nosti. Dále preference investic do 
jednotlivých oblastí života, hodnoce-
ní úrovně sociálních služeb ve městě 
a také obecné povědomí o městě Jih-
lavě a jejích představitelích, s řadou 
dalších dílčích indikátorů.

Průzkumu se zúčastnilo 654 re-
spondentů, kteří byli vybrání meto-
dou tzv. kvótního výběru. Kvótními 
znaky byly věková kategorie, pohlaví 
a městské části jako přirozené celky. 
Soubor respondentů tudíž předsta-
voval reprezentativní vzorek oby-
vatel města Jihlavy, v němž byly za-
stoupeny všechny kategorie dospělé 
populace dle  pohlaví, věku, vzdělání 
a bydliště, dále dle společenské ak-
tivity, délky života ve městě a infor-
mace zda je respondent rodákem 
či nikoliv. Na sběru dat se podílelo 
46 terénních tazatelů. Sběr dat v te-
rénu probíhal od 10. do 27. února 
2009.

Jak vyplývá z výsledků analýzy, je 
devět z deseti respondentů (90,2 %) 
spíše nebo velmi spokojeno s měs-
tem Jihlava jako místem, kde žijí a 
pracují. Pokud jde o sociální služby, 
téměř tři pětiny respondentů (58,5 
%) hodnotí jejich současnou úroveň 
spíše a velmi dobře a téměř polovina 
(46,1 %) se domnívá, že tyto služby 
jsou dostatečné. Pokud jde o bezpeč-
nost, tři čtvrtiny respondentů (74,9 
%) se domnívají, že je město Jihlava 
z hlediska silničního provozu spíše 
nebo rozhodně bezpečné a tři čtvrti-

ny respondentů (77,2 %) uvedly, že 
se cítí spíše nebo rozhodně bezpeč-
ně v okolí svého bydliště. V případě 
identifi kace způsobů trávení volného 
času uvedly tři čtvrtiny respondentů 
(75,3 %) u aktivit zaměřených na 
sport a osm z deseti (80,4 %) u ak-
tivit zaměřených na kulturu, že je 
považují za spíše nebo rozhodně do-
statečné. Jedna z otázek směřovala 
také k péči o zeleň a veřejné plochy 
ve městě. Více než tři pětiny respon-
dentů (63,5 %) se domnívají, že se 
za poslední dva roky situace v této 
oblasti spíše nebo určitě zlepšuje.

Průzkum nám odpověděl i na 
mnoho dalších otázek. Ptali jsme se 
na přednosti města a pětina respon-
dentů (20,8 %) považuje za největ-
ší přednost a chloubu města Jihlavy 
architekturu a historické památky, 
další více než desetina (14,2 %) jih-
lavskou ZOO. Pokud jde o jednotli-
vé oblasti života ve městě, spokojení 
jsou lidé s dostupností obchodů, re-
staurací, kaváren, apod., se službami 
městské knihovny a městských in-
formačních center, s městskými kiny, 
dostupností zdravotnických služeb, 
kulturních zařízení, MHD, základ-
ních škol a kvalitou životního pro-
středí v okolí města.

Všechny výše uvedené skutečnosti 
byly velmi pozitivním zjištěním. Vý-
sledky analýzy však současně postih-
ly i méně příjemné skutečnosti a po-
tvrdily nám tak informace a indicie, 
které jsme v poslední době získávali 
díky zvýšené snaze o zapojení obča-
nů města do správy věcí veřejných. 

Pokud jde o oblasti života s nimiž 
jsou Jihlavané nejvíce nespokoje-
ni, pak se jedná zejména o dostatek 
parkovacích míst ve městě, řeše-
ní dopravy a průjezdnost městem, 
stav chodníků a komunikací včet-
ně jejich údržby a úklidu, nabídka 
pracovních míst, možnost aktivně 
se podílet na místním plánování a 
rozhodování, úklid veřejných ploch 
a stav životního prostředí ve městě. 
Tato fakta tak potvrzují výsledky již 
výše zmíněné ankety Desatero pro-
blémů města Jihlavy. 

S ohledem na důvody nespoko-
jenosti jsme respondentům polo-

žili otázku jak moc by investovali 
do jednotlivých oblastí, kdyby měli 
možnost ovlivnit městský rozpo-
čet. Téměř tři pětiny respondentů 
(57,7 %) by velké investice směřo-
valy právě do vybudování nových 
parkovacích míst, více než polovina 
(54,7 %) by investovala do opravy a 
údržby komunikací (silnic a chod-
níků) a do zkvalitňování životního 
prostředí (53,6 %). Do prevence 
kriminality a bezpečí občanů by 
velkou investici směřovala více než 
polovina respondentů (51,1 %), 
čímž se nám znovu potvrdil výsledek 
ankety, kde jedním z vážných problé-
mů města byla prevence kriminality 
a patologických jevů dětí a mládeže. 
Naopak oblastmi, do nichž není, dle 
názoru obyvatel města, třeba inves-
tovat, jsou dostupnost obchodů ne-
bo informačních médií.

Pokud se tedy, na základě výše 
uvedených informací budeme ptát, 
zda a jaký smysl mají podobné an-
ketní a sociologické průzkumy, pak 
si musíme velmi jednoduše odpově-
dět. K dobrému a efektivnímu řízení 
města je třeba mít dostatek informa-
cí a jejich kvalitní analýzu. Reprezen-
tativní sociologický průzkum nám 
odpověděl na jednu velmi důležitou 
otázku. Veškeré aktivity s veřejnos-
tí, které město postupně zavádí jako 
standard (fóra, kulaté stoly, ankety, 
dotazníky, diskuze) mohou poskyt-
nout velmi kvalitní a relevantní in-
formace, o které se vedení města mů-
že  při svém rozhodování opřít, které 
mohou být velmi dobrým vodítkem 
pro plánování a mohou poskytnout 
jasnou vizi při řešení konkrétních 
opatření. 

Veškeré aktivity, o kterých tento 
text pojednává, jsou součástí projek-
tu „Nastartování procesu trvalé-
ho zapojení veřejnosti do správy 
věcí veřejných v Jihlavě“, který byl 
podpořen z Revolvingového fondu 
MŽP ČR. Město Jihlava ho realizu-
je v rámci projektu Jihlava – Zdra-
vé město a místní Agenda 21. Bližší 
informace včetně výsledků ankety 
a závěrečné zprávy sociologického 
průzkumu budou dispozici na webo-
vých stránkách www.jihlava.cz v od-
kazu Projekt zdravé město a MA21 
či osobně v kanceláři v objektu Brá-
ny Matky Boží v Jihlavě. Informace 
podá koordinátorka projektu Gabri-
ela Součková, tel.: 567 167 125 nebo 
e-mail: gabriela.souckova@jihlava-
city.cz.                                                   -gs-

Občanská iniciativa k 40. výročí 
Evžena Plocka pořádá pietní vzpo-
mínku na 4. duben 1969, kdy na jih-
lavském Masarykově náměstí vzplála 
již třetí pochodeň roku 1969.

Pietní akt se koná ve středu 8. dub-
na v 16.30 v gotickém sálu jihlavské 
radnice.

Program akce:
- grafi cká sekvence snímku z let 

1968 – 69
- vystoupení primátora

Pietní vzpomínka k 40. výročí 
smrti Evžena Plocka

- vystoupení předsedy odborového 
svazu Kovo Petra Szelke

- herečka Horáckého divadla Lud-
mila Forétková čte z eseje Evy Kan-
tůrkové z roku 1988: Evžen Plocek 
– Zamlčená oběť

- promítání fi lmu z pohřbu E. Ploc-
ka

- vzdorohymna Marty Kubišové
- položení květin u památníku.
Na místě bude v prodeji almanach 

k 40. výročí.                                       -lm-


