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Úvod  

Důvody a význam provedení pr ůzkumu názor ů a postoj ů  obyvatel statutárního 
města Ostravy  

Statutární město Ostrava zpracovává spolu s partnery Integrovaný plán rozvoje města, který 
bude sloužit jako základní dokument při čerpání dotací v rámci urbánní prioritní osy. 
Zpracování probíhá podle zásad moderního strategického plánování, které mj. předpokládá 
zapojení veřejnosti a zohlednění názorů občanů ve strategických dokumentech. Město tedy 
přistoupilo k provedení průzkumu názorů občanů města. Po přípravných pracích proběhl v 
únoru 2008 průzkum, který byl počátkem března 2008 vyhodnocen. 

Hlavním smyslem průzkumu bylo tedy seznámit se s postojem obyvatel Ostravy k jejich 
městu a nejrůznějším oblastem života v něm. Výsledky průzkumu budou jedním z podkladů 
pro zpracování socio-ekonomické analýzy, která je nosnou částí Integrovaného plánu 
rozvoje města. 

Cílovou skupinou pro průzkum byly především občané města Ostravy. 

Po zvážení cíle, kladných i záporných stránek možných technik, byla jako technika terénního 
sběru informací v tomto průzkumu zvolena metoda dotazníkového šetření. Anketní dotazník 
v průzkumu použitý obsahoval otázky týkající se spokojenosti občanů s různými oblastmi 
života ve městě a jeho okolí. Dalším typem otázek pak byly otázky týkající se dalšího rozvoje 
města a identifikační otázky, nezbytné pro samotné vyhodnocení. 

Prostřednictvím vyplněného dotazníku se mohli obyvatelé Ostravy vyjádřit k věcem 
souvisejícím s jejich životem ve městě a jeho bezprostředním okolím. Jeho prostřednictvím 
tak bylo shromážděno velké množství názorů, podnětů a námětů občanů nejen na 
dlouhodobý rozvoj města, ale i na každodenní život ve městě.  Anonymita šetření dává 
možnost získat i názory širšího spektra lidí než kteří docházejí na veřejná setkání. 

Počet respondentů, kteří se ankety zúčastnili, je dostatečný, aby výsledky byly statisticky 
významné. Z hlediska demografického však od populace patrně došlo k určitému posunu ve 
struktuře respondentů, která mohla být ovlivněna jak odlišnými způsoby distribuce dotazníků, 
tak samotnou náročností dotazníku. 

Některé pojmy používané v pr ůzkumu a ve zpráv ě 

Při interpretaci získaných údajů používáme zavedeného pojmu respondent  - označuje 
osobu vyplňující dotazník. 

Souhrn dotazníků (anketních lístků - dotazníků) je označován jako soubor , zatímco pojmem 
populace  (je-li použito a není-li zpřesněno jinak) je míněno obyvatelstvo města Ostravy 
celkem, bez ohledu na to, zda se průzkumu zúčastnilo. 

V tabulkách používáme výrazy ABSOLUTNÍ  pro označení konkrétního po čtu  (tzv. 
absolutní četnosti). Označení RELATIVNÍ %  je používáno pro přepočet na procenta, přičemž 
v hlavičce tabulky je vždy uvedeno, z čeho jsou procenta vypočítávána (není-li uvedeno 



jinak, většinou vycházíme z toho, že za 100% považujeme počet respondentů, kteří 
v průzkumu na otázku odpověděli – bez „nevím“).  

Bližší informace jsou zpravidla připsány v poznámkách u jednotlivých tabulek. 

Informace o dotazníkovém šet ření, distribuce a sb ěr dotazník ů 

Propagace průzkumu: Informace o tom, že probíhá dotazníkové šetření, se objevila 
v místním a regionálním tisku (Lidové noviny, Mladá fronta dnes, Moravskoslezský denník a 
Právo) ve dnech od 5.22 do 11. 2. 2008. Dále byla informace o dotaznících dvakrát 
zveřejněna v rádiu Orion dne 11. 2. 2008 a v Českém rozhlase dne 31.1.2008. Informace 
byla také zveřejněna na internetových stránkách města. 

Občané Ostravy mohli zodpovídat otázky pomocí internetu na webových stránkách města, 
další tisícovka občanů Ostravy byla oslovena najatou agenturou, která provedla telefonické 
šetření. Veškeré šetření bylo anonymní. 

Na vyplnění a zaslání elektronického dotazníku bylo k dispozici 13 dní, telefonické šetření 
trvalo 10 dní. 

Počet shromážděných dotazníků je z hlediska statistického vyhovující – celkový po čet 
respondent ů je 1155. Návratnost dotazníků ankety považujeme (vzhledem k náročnosti 
dotazníku, množství sledovaných údajů i velikosti města, kde průzkum probíhal) za optimální 
a pro daný záměr dostačující.  

Dotazník a zpracování shromážd ěných dotazník ů 

Dotazník: Z hlediska obsahového zahrnoval anketní dotazník otázky týkající se spokojenosti 
občanů města s různými oblastmi života ve městě a jeho okolí. Další skupinu pak tvořily 
otázky, které se týkaly dalšího rozvoje města. Prostřednictvím několika identifikačních otázek 
jsme získali bližší představu o respondentovi. 

Z hlediska technického obsahoval dotazník celkem sice jen 13 otázek, z toho 4 otázky byly 
identifikační. V otázkách měli respondenti výčet předepsaných možných odpovědí. Anketní 
dotazník obsahoval 2 volné otázky 

Zpracování dat: sebrané vyplněné dotazníky byly zpracovány ručně, prostou čárkovací 
metodou. Standardizované otázky byly sumarizovány, získané údaje zpracovány do tabulek. 
Volné výpovědi byly sumarizovány do globálnějších celků. 

 

 

 

 



DOTAZNÍK (vzor) 
 

Blízké okolí centra m ěsta:  Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Radvanice a 
Bartovice, Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice, Michálkovice, Petřkovice, Lhotka, 
Hošťálkovice. 
Okolí Ostravy Poruby:  Poruba, Krásné Pole, Pustkovec, Plesná, Třebovice, Martinov, 
Svinov, Nová Ves. 
Ostrava Jih a okolí:  Ostrava Jih, Polanka nad Odrou, Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice, 
Hrabová. 
Č. Otázky část města 

Blízké okolí 
centra 
města 

Okolí 
Ostravy 
Poruby 

Ostrava Jih 
a okolí 

1 Do které části města jezdíte převážně 
za společenským a kulturním vyžitím? 

   

2 Která ze 3 uvedených částí města 
Ostravy je dle Vašeho názoru je 
nejvíce znečištěná z hlediska životního 
prostředí (hluk, smog, nepořádek) 

   

3 Kde je dle vašeho názoru nejméně 
zeleně? 

   

4 Kterou část města považujete za 
nejhůře průjezdnou? 

   

5 Kterou část města považujete za 
nejlépe dostupnou z hlediska MHD? 

   

6 Kterou část města vnímáte jako 
turisticky nejzajímavější destinaci? 

   

7 Která z těchto řek je podle Vás 
turisticky méně významná 

Odra Ostravice Opava 

   

8 Kdyby k Vám přijela návštěva, která v Ostravě ještě nebyla, čím byste se 
ve městě pochlubili? 

9 Co by v Ostravě nemělo za 20 let chybět? 

 
Identifika ční otázky:  
S1. Pohlaví 
S2. Věk 
S3. Nejvyšší dosažené vzd ělání 
S4. V jaké části m ěsta bydlíte (m ěstský obvod) 
 



Identifikační otázky 

Otázka č. S1 

Třídící znak:  Pohlaví respondent ů  

 

Pohl aví respondent ů 

  Četnosti  

 Absolutní  Relativní v %  

muž 570 49 

žena 585 51 

celkem  1155 100,0 

 

 

 

Pohlaví respondent ů

muž žena
 

Dotazníkového šetření se účastnilo 51% žen a 49% mužů. 

 

 

 

 

 

 

 



Otázka č.S2  

Třídící znak:  V ěková struktura respondent ů 

Věková  struktura respondent ů Četnost  

 Absolutní  Relativní v %  

18 - 20 let 47 4% 

21 - 30 let 222 19% 

31 - 40 let 267 23% 

41 - 50 let 239 21% 

51 - 60 let 234 20% 

61 - 65 let 128 11% 

Neuvedeno 18 2% 

Celkem  1155 100% 

 

 

Věková struktura respondent ů

4%
18%

23%

22%

21%

12%

18 - 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 - 65 let

 Největší zastoupení má věková skupina od 31 do 50 let. 

 

 

 



 Otázka č. S3 

 Třídící znak: Vzd ělanostní struktura respondent ů 

 

Vzdělanostní struktura respondent ů Četnost  

 Absolutní  Relativní v %  

základní 93 8% 

SŠ 785 68% 

VŠ 275 24% 

Neuvedeno 2 0% 

Celkem  1155 100% 

 

Vzdělanostní struktura respondent ů

8%

68%

24%
0%

základní

SŠ

VŠ

neuvedeno

 

K dotazníkům se vyjádřilo 68% středoškolsky vzdělaných obyvatel. Poměrně vysoké je 
rovněž zastoupení vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. 

 

 

 

 



Otázka č. S4  

"Ve kterém m ěstském obvodu bydlíte?"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydlišt ě respondent ů

36%

23%
14%

15%

4%

6%

2%

Ostrava - Jih

Poruba

Moravská Ostrava a Přívoz

Slezská Ostrava

Mariánské Hory a Hulváky

Vítkovice

Ostatní

 

Nejvíce respondentů má trvalé bydliště v městském obvodu Ostrava-Jih, následován obvody 
Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz. 

Shrnutí identifika čních otázek  

Ankety se zú častnilo 51% žen a 49% muž ů. Největší zastoupení z hlediska v ěku 
tvo ří skupina respondent ů ve věku 31-40 let a nejmenší 18-20 let. 
Středoškolsky zastoupených respondent ů bylo vysoké procento-68%. 
Nejčastějšími respondenty jsou obyvatelé m ěstského obvodu Ostrava – Jih, a 
to z toho d ůvodu, že se jedná o nejlidnat ější ostravský obvod. Celá struktura 
respondent ů pak odpovídá struktu ře obyvatel Ostravy, a to jak z pohledu 
složení muži/ženy, tak také z pohledu v ěku a vzd ělanosti. 

Bydlišt ě respondent ů Četnost  

 Absolutní  Relativní v %  

Ostrava - Jih 409 35% 

Poruba 266 23% 

Moravská Ostrava a Přívoz 161 14% 

Slezská Ostrava 74 6% 

Mariánské Hory a Hulváky 47 4% 

Vítkovice 25 2% 

Ostatní 173 15% 

Suma 1155 100% 



Otázky s ur čenými možnostmi volby 

 

Otázka č.1 

"Do které části m ěsta jezdíte p řevážně za spole čenskými a kulturním vyžitím"  

  

Do které části m ěsta jezdíte p řevážně za spole čenským 
a kulturním vyžitím?

66%

16%

14% 4%

Blízké okolí centra města

Ostrava - Jih a okolí

Okolí Ostravy - Poruby

Neuvedeno

 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že nejvíce navštěvovanou části města je blízké okolí 
centra. 

 

 

 

"Do které části m ěsta jezdíte p řevážně za spole čenskými a kulturním vyžitím"  Četnosti  

 Absolutní  Relativní  v % 

Blízké okolí centra města 766 66% 

Ostrava - Jih a okolí 188 16% 

Okolí Ostravy - Poruby 158 14% 

Neuvedeno 43 4% 

Celkem  1155 100% 



Otázka č. 2 

„Kterou ze 3 uvedených části m ěsta Ostravy považujete  za nejvíce zne čišt ěnou z hlediska 
životního prost ředí?“  

 

 „Kterou ze 3 uvedených části m ěsta Ostravy považujete  za nejvíce 
znečištěná z hlediska životního prost ředí  ?“ Četnosti 

 Absolutní  Relativní v %  

Blízké okolí centra města 794 69% 

Ostrava - Jih a okolí 277 24% 

Okolí Ostravy - Poruby 63 5% 

Neuvedeno 21 2% 

Celkem  1155 100% 

 

 

Která z uvedených částí města Ostravy je dle Vašeho 
názoru nejvíce zne čištěna z hlediska životního 

prost ředí?

69%

24%

5% 2%

Blízké okolí centra města

Ostrava - Jih a okolí

Okolí Ostravy - Poruby

Neuvedeno

 

 

Za nejvíce znečištěnou část města je považováno okolí centra města. 

 

 

 



Otázka č. 3 

„Kde je dle vašeho názoru nejmén ě zeleně?"  

 

„ Kde je dle vašeho názoru nejmén ě zeleně?"  Četnosti 

 Absolutní  Relativní v % 

Blízké okolí centra města 760 66% 

Ostrava - Jih a okolí 302 26% 

Okolí Ostravy - Poruby 78 7% 

Neuvedeno 15 1% 

Celkem 1155 100% 

 

Ve které z uvedených částí města Ostravy je podle 
Vašeho názoru nejmén ě zeleně?

66%

26%

7% 1%

Blízké okolí centra města

Ostrava - Jih a okolí

Okolí Ostravy - Poruby

Neuvedeno

 

  Nejméně zeleně je obyvateli města vnímáno v centru města Ostravy. 

 

 

 

 

 



Otázka č. 4 

"Kterou z část m ěsta považujete za nejh ůře průjezdnou?"  

"Kterou z část m ěsta považujete za nejh ůře průjezdnou?"  Četnosti  

 Absolutní  Relativní v %  

Blízké okolí centra města 953 83% 

Okolí Ostravy - Poruby 121 10% 

Ostrava - Jih a okolí 65 6% 

Neuvedeno 16 1% 

Celkem  1155 100% 

 

Kterou část města považujete Vy osobn ě  za nejh ůře 
průjezdnou?

83%

10%
6% 1%

Blízké okolí centra města

Okolí Ostravy - Poruby

Ostrava - Jih a okolí

Neuvedeno

 

Nejhůře průjezdnou části města je centrum Ostravy. 

 

 

 

 

 



Otázka č. 5 

„Kterou část m ěsta považujete za nejlépe dostupnou z hlediska MHD? “  

„ Kterou část m ěsta považujete za nejlépe dostupnou z hlediska MHD? “  Četnosti  

 Absolutní  Relativní v %  

Blízké okolí centra města 651 56% 

Okolí Ostravy - Poruby 292 25% 

Ostrava - Jih a okolí 168 15% 

Neuvedeno 44 4% 

Celkem  1155 100% 

 

Kterou část města považujete za nejlépe dostupnou z 
hlediska MHD

56%25%

15%
4%

Blízké okolí centra města

Okolí Ostravy - Poruby

Ostrava - Jih a okolí

Neuvedeno

 

Nejlépe dostupné prostřednictvím MHD je centrum města, nejhůře je vnímána doprava 
v okolí obvodu Ostrava – Jih. 

 

 

 

 

 



Otázka č. 6 

„Kterou část m ěsta vnímáte jako turisticky nejzajímav ější destinaci?“  

„Kterou část města vnímáte jako turisticky nejzajímavější destinaci? “ Četnosti 

 Absolutní Relativní v % 

Blízké okolí centra města 833 73% 

Okolí Ostravy - Poruby 186 16% 

Ostrava - Jih a okolí 108 9% 

Neuvedeno 28 2% 

Celkem  1155 100% 

 

Kterou část města vnímáte jako turisticky 
nejzajímav ější?

73%

16%

9% 2%

Blízké okolí centra města

Okolí Ostravy - Poruby

Ostrava - Jih a okolí

Neuvedeno

 

Za turisticky nejvýznamnější část města považuje 73% respondentů střed města. 

 

 

 

 

 



Otázka č. 7 

 "Která z t ěchto řek je podle Vás turisticky mén ě významná?"  

"Která z t ěchto řek je podle Vás turisticky mén ě významná?"  Četnosti  

 Absolutní Relativní %  

Opava 583 50% 

Odra 287 25% 

Ostravice 253 22% 

Neuvedeno 32 3% 

Celkem  1155 100% 

Která z t ěchto řek je podle Vás  turisticky mén ě 
významná?

50%

25%

22%
3%

Opava

Odra

Ostravice

Neuvedeno

 

 

Za nejvíce turisticky zajímavou je považována řeka Ostravice, následována řekou Odrou. Řeku Opavu 
pokládá polovina respondentů za nezajímavou. 

 

Shrnutí otázek 1-7  

Obyvatelé Ostravy jezdí nej častěji za spole čenským a kulturním vyžitím do 
centra m ěsta, které sou časně považují za nejvíce zne čištěné ve vztahu 
k životnímu prost ředí. Centrum m ěsta má také prvenství jako nejh ůře 
průjezdná část Ostravy, ale sou časně nejlépe dostupná MHD. Turisticky 
nejzajímav ější je pro 72% obyvatel centrum m ěsta a řeka Ostravice. 



Otevřené otázky  

Otázka č. 8:   

„Kdyby k  Vám p řijela návšt ěva, která  v Ostrav ě ješt ě nebyla, čím byste se ve m ěstě 
pochlubili?"  

Návštěvnost turistických cíl ů dle druhu vypl ňování dotazník ů  

Turistický cíl 

Souhrn všech 
návštěvníků 

Relativní v%  

Souhrn všech 
návštěvníků, kteří se 

pro návštěvu 
turistického cílu vyjádřili 
v telefonickém šetření  

Relativní v % 

Souhrn všech 
návštěvníků, kteří se 

pro návštěvu 
turistického cílu 

vyjádřili v internetovém 
šetření 

Relativní v % 

Slezsko-ostravský hrad 20,1% 11,2% 25,5% 

Nová radnice- vyhlídka 18,6% 16,0% 20,2% 

Hornické muzeum- Landek 16,9% 18,5% 15,9% 

Ulice Stodolní 11,2% 9,4% 12,3% 

Zoo 10,1% 8,5% 11,1% 

Vítkovice (historická část) 4,2% 7,8% 2,0% 

Masarykovo náměstí, centrum 3,9% 5,0% 3,2% 

Divadla  (nejčastěji zmíněno divadlo A.Dvořáka) 3,0% 2,3% 3,4% 

Kulturní  a historické památky 1,7% 1,6% 1,7% 

Bělský les 1,6% 2,1% 1,3% 

Komenského sady 1,3% 2,5% 0,6% 

Halda Ema 1,3% 3,2% 0,1% 

Koupaliště Poruba 1,2% 2,3% 0,6% 

Kostely, katedrály 1,0% 1,8% 0,4% 

Miniuni 0,8% 2,1% - 

Sorela 0,7% 1,8% - 

Procházka po nábřeží Odry 0,6% 1,6% - 

Hvězdárna 0,5% 1,1% 0,1% 

Stadion Baník 0,4% 0,2% 0,6% 

Shopping park 0,3% 0,0% 0,4% 

Stará radnice 0,2% 0,0% 0,3% 

Kampus VŠB 0,2% 0,5% - 



Dvouletky (Hrabůvka) 0,2% 0,5% 0,0% 

Sad Boženy Němcové 0,1% 0,0% 0,1% 

Karolína 0,1% 0,0% 0,1% 

Souhrn 100,0% 100% 100% 

 

Jedna čtvrtina respondentů uvedla jako nejatraktivnější cíl pro návštěvu Slezsko – Ostravský 
hrad, za ním následuje budova Nové radnice s vyhlídkovou věží a Hornické muzeum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázka č, 9 

 "Co by v Ostrav ě za 20 let nem ělo chyb ět?"  
Občané se vyslovili k otázce, společenských potřeb ve výhledu 20 let, v tomto procentním 

zastoupení. 
Ze všech odpovědí byly vygenerovány ty nejdůležitější a nejčastěji zmíněné. 

 

Společenská pot řeba % 

Zachování zeleně 19% 

Dobudování , udržení parků 12% 

Zachování specifické kultury města 9% 

Sportovní areály 7% 

Kulturní centra ( pro volný čas) 5% 

Obchvaty a dálnice 5% 

Aquapark 4% 

MHD 4% 

Kvalitní ovzduší 4% 

Cyklostezky 3% 

Relaxace- prostranství (např. fines) 2% 

Parkovací místa 2% 

Divadla  2% 

Zábavný park pro děti 2% 

ZOO 2% 

Společenská potřeba 2% 

Historické objekty a areály 2% 

Byty s dotací 1% 

Karolína (multifunkční centrum) 1% 

Zábavný park pro turisty (lunapark) 1% 

Fakulty právnická a lékařská 1% 

Zázemí pro seniory 1% 

Vítkovice (historický průmyslový areál) 1% 

Kina 1% 

Dění na ulici Stodolní 1% 

Technická muzea 1% 

Prevence kriminality 1% 

Metro 1% 

Nadzemní rychlodráha 1% 

Pracovní příležitosti 1% 

In-line stezky 1% 

Odstranění ekolog. zátěží 1% 

Proluky (oblast SO hradu) méně než 1 % 

Galerie moderního umění méně než 1 % 

Letecká doprava-letiště méně než 1 % 

Místa pro venčení psů méně než 1 % 

Akvárium méně než 1 % 

Kanalizace méně než 1 % 

Bezbariérové přístupy méně než 1 % 

Suma odpov ědí 100% 

31% Obyvatel si nedokáže představit město bez zeleně a parků, následuje kultura a sportovní areály. 

Shrnutí otev řených otázek  

Dle výsledk ů otev řených otázek zodpov ězených v dotazníku lze konstatovat, že 
obyvatelé m ěsta Ostravy považují jako hlavní turistické cíle Sl ezskoostravský 
hrad, za ním následuje budova Nové radnice s vyhlíd kovou v ěží a Hornické 
muzeum. Své m ěsto vidí v nedaleké budoucnosti plné zelen ě a parků více než 
30% respondent ů. 



 

 

 

 

 

STANOVENÍ HYPOTÉZ 

A  

JEJICH SROVNÁNÍ S VÝSLEDKY 
DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdůvodn ění hypotéz 
Na základě SWOT analýz Strategického plánu rozvoje města Ostravy (SPRM), týkajících se 
dílčích částí profilu města, byly definovány základní východiska týkající se stávajícího stavu 
a rozvoje města. Hypotézy jsou srovnávány s výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli 
Ostravy (popsáno v předchozí části této analýzy), tím dochází k porovnání názorů mezi 
odbornou (pracovní skupiny SPRM) a laickou (obyvateli) veřejností. 
 
Okruhy hypotéz  (ve stejném členění jako struktura dotazníku): 
 
A. Kvalita života 

 
H1 „Většina respondent ů se shoduje s tvrzením odborné ve řejnosti, která 

konstatovala, že Ostrava je vnímána jako vhodné mís to k trávení volného času“  
 
Odborná veřejnost v rámci tvorby SWOT analýzy „Řízení a správa města – silné stránky“ 
definovala město jako postupně se profilující místo pro trávení volného času. Obdobná 
tvrzení byla vyslovena v rámci části „Kvalita života“, kdy za silnou stránku je považována 
pozice města v kulturním vyžití současně s předpokladem města jako významného partnera 
při pořádání sportovních a kulturních akcí.  

 

Do které části m ěsta jezdíte p řevážně za spole čenským 
a kulturním vyžitím?

66%

16%

14% 4%

Blízké okolí centra města

Ostrava - Jih a okolí

Okolí Ostravy - Poruby

Neuvedeno

 
 
 
Uvedené názory jsou korespondují s výsledky šetření, kdy v rámci otázky č. 1 odpovědělo 
66% respondentů, že centrum města je také centrem dostatečného společenského a 
kulturního vyžití. Ostatní části města se svou návštěvností zaostávají oproti centru o 50%.  
V rámci otázky (otevřené) č. 8. byly specifikovány významné turistické cíle Ostravy, jež jsou 
svým způsobem významné i pro region. Z výsledků (viz předchozí část, tabulka k otázce č. 
8) plyne nutnost posilovat tuto roli města. 
 
 

 

 

 



B. Životní prostředí 
 

H2 „Většina respondent ů vnímá stav životního prost ředí v Ostrav ě jako špatný – 
z toho centrum m ěsta tvo ří nadpolovi ční většinu“  

 
V rámci SWOT analýzy „Životní prostředí“ byla za slabou stránku označena zhoršená kvalita 
ovzduší, která je na stejné úrovni (slabá stránka) doplněna tvrzením o doznívání důsledků 
hlubinné těžby uhlí na území města (špatný stav zelených ploch, málo zeleně v postižených 
lokalitách obecně).  
 

Která z uvedených částí města Ostravy je dle Vašeho 
názoru nejvíce zne čištěna z hlediska životního 

prost ředí?

69%

24%

5% 2%

Blízké okolí centra města

Ostrava - Jih a okolí

Okolí Ostravy - Poruby

Neuvedeno

 
 
 

Odpovědi respondentů se shodují s názory odborné veřejnosti (více než 69% odpovědí 
udává nespokojenost se životním prostředím v centru města) v rámci SWOT analýzy týkající 
se této oblasti. Navíc 66% respondentů vyjádřilo názor, že z celého města je nejméně zeleně 
v okolí centra. 
 

Ve které z uvedených částí města Ostravy je podle 
Vašeho názoru nejmén ě zeleně?

66%

26%

7% 1%

Blízké okolí centra města

Ostrava - Jih a okolí

Okolí Ostravy - Poruby

Neuvedeno

 

 
Respondenti dále rozšiřují možnosti intervencí do životního prostředí – přes 30% 
dotazovaných uvádí jako společensky potřebné zachování zeleně a budování parků (viz 
předchozí část, tabulka k otázce č. 9) 



C. Dopravní dostupnost a mobilita 
 

H3 „Dopravní zatížení a pr ůjezdnost m ěsta jsou vnímány jako problém pro 75% 
obyvatel Ostravy“  

 
Snížení dopravního zatížení stávající komunikační sítě města převedením části zatížení na 
trasu dálnice a jejich přivaděčů (Severní spoj, prodloužená ul. Místecká a Rudná atd.) 
a dostavba distribučního okruhu centra v rámci urbanizace lokalita Karolina jako podmínky 
pro dopravní zklidnění vnitřní části centra – jsou uvedeny jako příležitosti ve SWOT analýze 
„Doprava a technická infrastruktura“. 
 

Kterou část města považujete Vy osobn ě  za nejh ůře 
průjezdnou?

83%

10%
6% 1%

Blízké okolí centra města

Okolí Ostravy - Poruby

Ostrava - Jih a okolí

Neuvedeno

 
 
V rámci dotazníkového šetření definovali respondenti jako nejhůře průjezdné okolí centra 
města z více než 80%. Tvrzení se tedy vzájemně shodují, přičemž respondenti dále 
konkretizovali území nutné k intervenci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H4 „Sí ť městské hromadné dopravy je považována za kvalitní, z ároveň však 
většina považuje další investice do této oblasti za n utnost“  

 
Tvrzení jsou podložena výsledkem SWOT analýzy, konkrétně částí „Doprava a technická 
infrastruktura – silné stránky“ a je také v souladu s názory respondentů. Ti hodnotí jako 
nejlépe dostupné centrum města, nejhůře je pak doprava MHD vnímána v okolí obvodu 
Ostrava – Jih. 
 

Kterou část města považujete za nejlépe dostupnou z 
hlediska MHD

56%25%

15%
4%

Blízké okolí centra města

Okolí Ostravy - Poruby

Ostrava - Jih a okolí

Neuvedeno

 

 
Rozsáhlá a kvalitní síť MHD jako silná stránka na jedné straně a hrozba nárůstu individuální 
dopravy ve městě (zatěžování komunikací, snižování mobility, nároky na rozšiřování 
infrastruktury, negativní dopady na ekologii) na straně druhé předurčuje význam MHD 
v Ostravě. Tato hypotéza je potvrzena i samotnými respondenty, kteří výhledově hodnotí 
rozšíření a zkvalitnění MHD jako nutné z pohledu investic (viz předchozí část, tabulka k 
otázce č. 9).  
 

 

 

 

 

 

 

 


