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OLOMOUC
pohledem 
obyvatel města
Závěry průzkumu spokojenosti, 2020



V průběhu měsíce května až srpna 2020 došlo k realizaci průzkumu s cílem zjistit spokojenost 
občanů města Olomouce s kvalitou života ve městě.
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28 %
velmi

spokojeno

63 %
spíše

spokojeno

7 %
spíše

nespokojeno

Pouze 2 % obyvatel  města je velmi 
nespokojeno nebo nedokázalo posoudit

Spokojenost ve městě

91 % respondentů je se životem 
ve městě spokojeno.

 ● ženy jsou mírně spokojenější než muži

 ● nejspokojenější věkovou kategorií jsou 
lidé ve věku 65 a více let

 ● naopak mírně nižší spokojenost převládá 
mezi respondenty ve věku 27-39 let

doprava, bydlení

služby, pracovní místa

veřejná prostranství

Co nejvíce trápí občany 
městských částí?



Úroveň spokojenosti
s vybranými oblastmi
života ve městě

Do hodnocení bylo zařazeno celkem 
21 oblastí, které ovlivňují kvalitu života ve 
městě. 

Číslo udává výslednou známku dané oblasti 
(přičemž 1 je nejlepší a 4 nejhorší známka).
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dostupnost a kvalita zdravotních 
služeb 

síť obchodů a služeb 

kulturní vyžití ve městě 

dostupnost a kvalita MŠ a ZŠ

sportoviště a sportovní vyžití ve 
městě

parkování ve městě

dopravní zatížení silnic a průjezd 
městem

stav a údržba silnic ve městě

stav a údržba chodníků ve městě

dopravní zatížení silnic a průjezd 
městem

S tímto jsme nejvíce spokojeni S tímto jsme nejméně spokojeni

1,69



 Obchod a služby

(154 odpovědí - 7 %)
Historie a pa-

mátky
(315 odpovědí - 14 %)

Zdravotní služby

(107 odpovědí - 5 %)

Parky 
a zeleň

(298 odpovědí - 13 %)

Veřejná 
doprava

(134 odpovědí - 6 
%)

Kultura 
a kulturní vyžití

(337 odpovědí - 15 %)

Univerzitní 
život

(83 odpovědí - 4 %)

„Ráda žiji v 
Oloumouci, nabízí všechny 
výhody velkoměsta, přitom 

je to všude kousek. Je to 
nádherné kulturně 
historické město.“

SILNÉ STRÁNKYSILNÉ STRÁNKY
„Univerzita je 

skvělá, jako student vnímám 
výhodu, že je zde dostatek 

pracovních 
příležitostí a brigád.“

„Z hlediska 
dopravy vnímám město 
jako dopravní uzel, tedy 

jednoduché spojení 
s dalšími městy.“

„Líbí se mi kom-
paktnost města.“

 – komentáře respondentů



komentáře respondentů

Hluk a smog

(80 odpovědí - 4 %)

Průjezdnost městem
(229 odpovědí - 10 %) Stav silnic

a chodníků
(194 odpovědí - 9 %)Parkování

(308 odpovědí - 14 %)

Dostupnost 
bydlení

(76 odpovědí - 4 %)

Bezdomovectví
(241 odpovědí - 11 %)

Bezpečnost a kriminalita

(82 odpovědí - 4 %)

SLABÉ STRÁNKY „Nechápu,
 proč trvají opravy silnic 
tak dlouho, nedá se za-
parkovat v místě bydli-
ště ani nejbližším okolí. 

Už aby to skončilo.“
- 

„Komunikace 
jsou ve špičce neprůjezdné, 

protože infrastruktura je 
nedostatečná. Dále       se mi 

nezamlouvá
koordinace stavebních prací 

na silnicích.“

„Na nádraží
 už se ani jako muž 
necítím bezpečně. 

Ani ve dne, natož      v 
noci.“

„Velmi drahé 
bydlení.“

 – komentáře respondentů



Aktivity, do kterých 
by se obyvatelé města 
rádi zapojili

„Potřebujeme 
    vidět a slyšet věci o 

rozvoji městav lidské a 
zejména pak srozumitelné 

rovině. Ne všichni z 
nás rozumí odborným 

termínům.“

41 %
36 %

29 %

32 %

26 %

„Olomouc je krásné 
město, ve kterém žije spousta 

kreativních lidí. Většina 
pozitivních věcí  vzniká odspodu, 

bez pomoci radnice či přímo jí 
navzdory. Prosím, pojďme tuto 

spolupráci prohlubovat.“

„Ochota 
lidí zapojit se do rozvoje 
města je, chceme tedy 

vidět, jaké investice se     u 
nás plánují, 

kdy a za kolik.“

Do revitalizace veřejného prostranství 
(např. sázení stromů, rekonstrukce laviček, apod.)

Do úklidu kolem řeky nebo lesa

Podpora a pomoc druhým
(doručování léků, potravin, venčení psů a dalších nezbytnosti pro lidi, kteří to v 
aktuální situaci potřebují nejvíce )

Úklid veřejných prostranství

Potravinová či jiná sbírka

 – komentáře respondentů


