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1 Úvod 

Každé město či obec chce v dnešní době soutěžit o přízeň svých současných  

i potenciálních obyvatel a návštěvníků. Využití marketingu je třeba si představit i v jiných 

souvislostech, než jen v těch, které jsou spojeny s prodejem zboží a služeb na průmyslových 

nebo spotřebitelských trzích. Jedná se například o uplatnění v marketingu na různé prostorové 

úrovni, zejména na úrovni města a obce. Aplikace marketingového přístupu řízení sídelních 

celků vzniká již v sedmdesátých letech.  

Původně výslovně podnikové metody marketingu se stále více aplikují na podmínky 

správy a řízení územně správních celků. Zejména v České republice rozšiřují využívání těchto 

metod. Vedou je k tomu zcela pragmatické důvody: zdůrazňování specifik, využívání 

provázanosti, participace a programování budoucnosti. Marketing je užitečný pro každou 

obec. Cílem je systematicky zkoumat a analyzovat potřeby cílových skupin. Dále vede 

k povzbuzování k lepším službám pro obyvatele i návštěvníky. Jsou také významným 

impulsem, který může definovat konkurenční výhodu oproti jiným městům a ty následně 

posilovat.  Každé město by se mělo snažit rozvíjet své ekonomické, sociální, ale také kulturní 

zázemí, které zlepší a zatraktivní celkový život obyvatel. 

Kvalita života již dnes není vágním pojmem, protože kvalita života tvořená pestrostí  

a variabilitou nejen profesních, ale i ryze osobních možností realizace individuálních 

preferencí založených na měkkých faktorech, představuje klíčový faktor v pozitivním 

územním rozvoji měst. Vysoké nároky obyvatel lze uspokojit jen důslednou a cílevědomou 

harmonizací a koordinací ekonomické a ekologické politiky, která vyžaduje komplexní 

přístup pří řízení rozvoje měst.  

Marketing je o zákaznících, kteří tvoří nezbytnou složku marketingového systému. 

Základním kamenem pro udržení atraktivity města je spokojený občan. Zapojení občanů  

a dalších zúčastněných stran je základním principem, který je nutné dodržovat. Všichni 

občané chtějí být spokojeni. To znamená možnost žít v takových podmínkách, které zahrnují 

cenově přijatelné a kvalitní bydlení, dostupnost základních služeb, zajímavou a uspokojující 

práci, spokojenost s místním společenstvím, žít v ekologickém prostředí, cítit se ve městě 

bezpečně, mít dostatek času na své aktivity a samozřejmě také reálnou možnost zúčastnit se 

místního plánování a rozhodování. Všechny tyhle indikátory se odráží na kvalitě a atraktivitě 

života obyvatel ve městě.  
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Diplomová práce je zaměřena na téma: „Analýza možností zvýšení atraktivity města 

pro obyvatele“. Konkrétně se jedná o město Krnov, které se v dlouhodobějším trendu potýká 

s trendem úbytku obyvatel. Hlavním cílem je zjištění atraktivity města Krnova 

prostřednictvím hodnocení spokojenosti obyvatel s poskytovanými službami, zaměřený 

zejména na vnímání kvality a úrovně bydlení, dopravní infrastruktury, životního prostředí, 

sítě zdravotnických služeb a v nespolední řadě i správy a samosprávy. 
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2 Teoretická východiska marketingu města 

2.1 Marketing služeb 

Správa města je nejdůležitější cestou, kterou jsou občanům poskytovány veřejné 

služby. Jejich podstatnou část tvoří především vzdělávací služby, bydlení a v neposlední řadě 

i služby sociální. Mezi službami, které poskytují města a obce, existuje vzájemná závislost. 

Jako příklad lze uvést závislost mezi bydlením a sociálními službami nebo vzděláním  

a provozováním městské knihovny. [4;29] 

Většinu služeb pro města a obce provádějí soukromé obchodní organizace, například 

údržba silnic a cest, provoz parkovacích ploch, správa bytů apod. Všechny tyto organizace 

uplatňují ve svém řízení marketingové principy, jenž lze vhodně použít jako zásadu pro řízení 

obcí a měst. V tomto případě je na místě jmenovat určení skupin obyvatel se stejnými 

potřebami a obdobným chováním, hledání místa na trhu pro různé produkty obce a v mnoha 

dalších případech uplatnění dalších prvků marketingového mixu. Implementace marketingové 

koncepce přispívá k efektivnější analýze potřeb a způsobu jejich poskytování vymezeným 

skupinám lidí s přesněji diferencovanými službami. [4;15] 

Uplatnění marketingu ve službách vychází ze znalostí jak obecných podmínek 

fungování firem v daném prostředí, tak i specifických podmínek odvětví služeb a charakteru 

služeb samotných. [16] 

2.1.1 Definice služeb 

K vymezení služeb se používá několik definic, nejlépe ji však vystihuje tato: „Služba 

je jakákoli činnost nebo výhoda, kterou může nabídnout jedna strana druhé, je v zásadě 

nehmotná a nevytváří žádné nabyté vlastnictví. Její realizace může, ale nemusí, být spojena 

s fyzickým produktem.“ [7, s. 710] 

2.1.2 Vlastnosti služeb a jejich vliv na marketing obce 

Při přípravě marketingových programů musí město či obec zohlednit jednotlivé 

charakteristiky služeb. Mezi hlavní charakteristiky řadíme nehmotnost, neoddělitelnost, 

nestejnorodost, zničitelnost a nevlastnění. Mezi další vlastnosti služeb se dále také řadí 

komplexnost, neopakovatelnost, kolektivnost spotřeby, nenahraditelnost a spolehlivost. 

[3;6;7] 
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Nehmotnost služeb představuje situaci, kdy službu jednoduše nelze vystavit, předem 

prohlédnout, ochutnat, poslechnout nebo se jich dotknout. Tato vlastnost má pro marketing 

města hned několik důsledků. Mezi ty nejdůležitější patří obtížnost překonání tohoto omezení 

při komunikaci s občany, obtížnost předem posoudit přiměřenost vynaložených nákladů  

a kvalitu a nemožnost patentovat. Vyskytuje se například u městské policie a mateřské  

či základní školy. Abychom překonali tyto potíže, je třeba se zaměřit na výhody a tím zvýšit 

hmatatelnost služeb, dále využívat značku (např. jméno školy) a osobnosti k zosobnění služeb 

a v neposlední řadě také rozvíjet goodwill. [4;15] 

Neoddělitelnost služeb znamená, že nelze oddělit poskytovatele služby od jejího 

příjemce a vyžaduje přímou součinnost zaměstnanců poskytujících službu a zákazníků. 

K omezení těchto důsledků je nezbytná práce v týmech, kvalifikované školení vlastních 

pracovníků a pečlivý výběr provozovatelů služeb. [4;15] 

Nestejnorodost služeb popisuje závislost standardu kvality na tom, kdo a kdy služby 

poskytuje. Chování zákazníků a poskytovatelů služeb nelze vždy předvídat. Tento problém, 

jenž má blízkou souvislost s neoddělitelností, tedy představuje obtížnou záruku kvality. 

Existuje však hned několik způsobů, jak tyto situace eliminovat. Mezi některé z nich řadíme 

pečlivý výběr a školení personálu, kontrola a sledování standardů, připravenost služeb, lepší 

kontrola kvality zajištěná mechanizací a industrializací a v neposlední řadě také kladení 

důrazu na předem domluvené vlastnosti. [4;6] 

Zničitelnost služeb souvisí jak s neskladovatelností, tak s existencí značných výkyvů 

u poptávky (např. údržba obecních komunikací). Při těchto výkyvech poptávky je třeba 

využívat pracovníky na částečný úvazek (studenti, důchodci). Další nezbytným krokem je 

zdokonalení informovanosti a zajištění co nejlepší návaznosti jednotlivých činností a průchod 

systémem. [4] 

Nevlastnění služeb vyjadřuje skutečnost, že zákazník má přístup pouze k činnosti 

nebo zařízení (např. knihovna, divadlo, muzeum). Je však výhodou, kterou obec poskytuje  

a kterou je nutno pro posílení příznivého obrazu obce propagovat. [4] 

2.2 Teritoriální marketing 

Význam teritoriálního marketingu vychází z průniku dvou základních disciplín, jež mu 

poskytly své osvědčené nástroje, metody a přístupy. Jsou jimi regionální politika  
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a samozřejmě marketing. Regionální politika1 nachází u marketingu pět společných bodů, a to 

při uspokojování potřeb, v oblasti služeb, územní dimenzi marketingového mixu služeb,  

u marketingové orientace a také územní charakter veřejného sektoru přinesl nová 

marketingová úsilí. [22] 

2.2.1 Vymezení teritoriálního marketingu 

Teritoriální marketing se zaměřuje na dosahování cílů obcí a regionů prostřednictvím 

uspokojování potřeb obyvatelstva, návštěvníků a potenciálních investorů. Je založen  

na dobrovolných kooperacích různých aktérů „zdola“ (tzv. bottom-up approach), je to tedy 

„měkký“ koncept územního rozvoje a není legislativně ošetřen. [12] 

Jeho cílem je flexibilizace a debyrokratizace procesů řízení územního rozvoje. Důraz 

je také kladen na tzv. networking, což je vytváření kooperačních sítí mezi aktéry veřejného  

a privátního sektoru a na možnost zapojení občanů do řízení územního rozvoje. Společné 

znaky teritoriálního marketingu lze nalézt v použitých nástrojích, metodách, konceptech nebo 

společných cílech. [13;30] 

2.2.2 Fáze procesu teritoriálního marketingu 

Teritoriální marketing, jako tržně orientovaný koncept řízení, klade důraz na realizační 

fázi, na rychlou realizaci konsensuálně dohodnutých projektů, avšak v souladu s vizí rozvoje. 

V rámci těchto projektů dělíme proces teritoriálního marketingu do několika na sebe 

navazujících fází. Jsou jimi vstupní – iniciačně motivační fáze, analytická fáze, koncepční 

fáze, realizační fáze a závěrečná kontrolní fáze. [5] 

Vstupní – iniciačně motivační fáze představuje start dlouhodobého strategického 

procesu teritoriálního marketingu. Realizační iniciativa přichází od městské správy, 

představitelů zájmových skupin nebo od expertní poradenské firmy. Startem této realizace je 

pocit dlouhodobě neřešených problémů v rámci města a regionu. Vyvrcholení vstupní fáze je 

uspořádání konference o zahájení procesu teritoriálního marketingu. Rozdíl mezi klasickým 

externím expertním plánováním rozvoje města a městským marketingem je v dobrovolné 

participaci zainteresovaných aktérů při realizaci projektu. [5] 

                                                 

1 Regionální politika poskytuje na bázi veřejně – samosprávných zájmů své metody, cíle a nástroje, 

které integrují vnější projevy a dopady vnitřních rozhodovacích procesů subjektů v rámci územního celku. 
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Analytická fáze analyzuje situace a zásadní problémy v daném území a je prováděna 

externí poradenskou firmou. Výsledkem je analýza konkurenčních výhod a nalezení tržní 

pozice na jedné straně a nedostatků města na druhé straně. [5] 

Koncepční fáze definuje vize, cíle a rozpracované vhodné strategie pro jejich 

realizaci. Hlavním požadavkem je důraz na výběr priorit v procesu komunikace a kreativita 

aktérů. K docílení harmonizace jednotlivých vytyčených cílů, je třeba vypracování společné, 

všemi akceptovatelné vize rozvoje města. [5] 

Realizační fáze obsahuje činnosti vedoucí k transformaci cílů a strategií do 

konkrétních marketingových opatření. Tento katalog opatření obstará řídící skupina z návrhů 

vypracovaných odbornými pracovními skupinami a to tak, aby si jednotlivá opatření 

neodporovala. [5] 

Kontrolní fáze je fází závěrečnou a monitoruje realizace jednotlivých projektů. 

Důležitá je evaluace procesu po určitém časovém období. [5] 

V rámci průběhu začínajících projektů teritoriálního marketingu se doporučuje 

dodržovat několik pravidel, které eliminují rizika, jež by mohly zkomplikovat celkový 

průběh. Je nezbytné preferovat lehce realizovatelná opatření, levná a důležitá, dále opatření 

pozitivně ovlivňující veřejnost a také ta, která realizujeme sami. [5] 

2.2.3 Typologie teritoriálního marketingu 

Teritoriální marketing má celou řadu dílčích typů, které se vyvinuly a vyvíjejí 

v průběhu realizace projektu. Tyto typy lze klasifikovat do pěti skupin: město a region jako 

produkt, externí komunikační politika a „corporate design“ jako dílčí přístup, partnerství 

aktérů veřejného a soukromého sektoru, marketing podniků veřejných služeb a institucí 

veřejného sektoru a komplexní teritoriální marketing. [13] 

Město a region jako produkt vychází z představy, že rozvoj území lze řídit efektivně 

aplikací konceptu marketingového managementu. Město je považováno za „produkt“  

a orgány řízení rozvoje území musí aplikovat marketingový přístup stejně jako manažer 

firmy. „Produkt město“ musí zvyšovat svou konkurenceschopnost a atraktivitu vytvářením 

nabídky, která odpovídá poptávce určitých cílových skupin. Tento typ zdůrazňuje využití 

nástrojů marketingového mixu a očekává zapojení dalších relevantních aktérů do rozvoje. [5] 

Externí komunikační politika a „corporate design“ jako dílčí přístup představuje 

dílčí transfer komerčního marketingu na problematiku řízení územního rozvoje. V rámci 
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tohoto typu se aplikuje pouze externí komunikační politika zaměřená na nástroje pro zlepšení 

image (např. propagace, public relations). Tento přístup není vhodný pro neatraktivní města  

a neumožňuje provedení pozitivních změn struktur. [13] 

Partnerství veřejného a privátního sektoru vyjadřuje typ rychle reagující na potřeby 

trhu. Veřejný a soukromý sektor mají spojit finanční, lidské a informační zdroje s cílem 

umožnit rychlou realizaci projektu. Tento typ se nejvíce osvědčí při realizaci velkých 

projektů, přičemž mediální ohlas a publicita zlepšuje image města a zvyšuje jejich atraktivitu. 

[5;13] 

Marketing podniků poskytujících veřejné služby a instituci veřejného sektoru 

aplikuje marketing na podniky, na které lze aplikovat marketingové řízení, např. veřejná 

doprava, odvoz odpadu, informační služby pro občany, podpora investic a podnikání, správa 

sportovních zařízení a veletrhů, údržba zeleně, péče o bytový fond apod. [13] 

Komplexní teritoriální marketing si klade za úkol plánování rozvoje území 

prostřednictvím realizace projektů odpovídající společné vizi rozvoje území. Do tohoto typu 

jsou zapojeni „všichni“ aktéři, tzn. nejen veřejná správa, ale i podnikatelé, politici, 

společenské organizace, zájmová sdružení a angažovaní občané. [5] 

2.2.4 Aktéři teritoriálního marketingu 

Rozvoj území v dnešní době není možné efektivně řídit pouze prostřednictvím veřejné 

správy a samosprávy. Na plánu a realizaci územních opatření participují jak podnikatelé  

a investoři, tak i občanská a ekologická sdružení a jednotliví občané. Kvalita aktérů a jejich 

kreativita, finanční a personální potenciál jsou rozhodujícím faktorem úspěšnosti. Aktéry 

teritoriálního marketingu kategorizujeme na obligatorní, fakultativní, specifičtí a osobnosti  

a experti. [5] 

Hlavní (obligatorní) aktéři jsou lidé ve vedoucích funkcích. Hlavními partnery jsou 

za veřejný sektor primátor nebo starosta a vedoucí odborů městského a krajského úřadu. Další 

zastoupení představuje úřad rozvoje města, úřad podpory ekonomiky a podnikání, odbor 

školství, úřad vnějších vztahů aj. [5] 

Doporučení (fakultativní) aktéři jsou ti, kteří jsou integrováni do procesu dodatečně 

dle nově vzniklé potřeby v určité fázi. Jedná se o kreativní pracovníky, kteří jsou nositeli 

rozhodovacích kompetencí. [5] 
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Specifičtí aktéři jsou zástupci důležitých specifických institucí, které jsou pro město 

významné. Jedná se o zástupce organizací pořádající ve městě výstavy, veletrhy, sportovní 

akce, kulturní akce a jiné eventy. [5] 

Osobnosti a experti jsou charakterizováni jako elita města, která je považována za 

rozhodující faktor úspěšnosti. Městský marketing potřebuje osobnosti, které jsou ve městě i za 

jeho hranicemi široce akceptovány. [5] 

2.3 Marketing města 

Hlavním pilířem městského marketingu je ekonomický, sociální, kulturní a fyzický 

rozvoj celého města. Základním determinantem úspěšného rozvoje je schopnost komunikace 

a kooperace mezi všemi relevantními aktéry jako jsou podniky, firmy, komunální politici, 

správa města, svazy, sdružení, neziskové organizace, kulturní a religiózní instituce apod. 

Parciální zájmy všech aktérů musí být určitým způsobem eliminovány ve prospěch flexibility 

a konkurenceschopnosti města s následnou implementací do strategie rozvoje města. [14;21] 

Městský marketing jako koncept založený na komunikaci a kooperaci nabízí 

perspektivní šanci spojit různé aktéry nejenom v rámci jednoho projektu, ale i v rámci 

kontinuálního celoměstského udržitelného rozvoje a tím integrovat dříve heterogenní síly 

v jeden efektivní celek. [21] 

2.3.1 Definice městského marketingu 

Městský marketing je charakterizován jako: „Proces plánování a souhrn všech aktivit, 

které vedou k úspěšnému řízení konfliktů zájmů uvnitř „podniku“ nazývaném město. Městský 

marketing vytváří možnost dohodnout jednotnou společnou specifickou vizi rozvoje města, 

společně formulovat prioritní cíle rozvoje „podniku město“, a to z individuálních specifických 

přání a zájmů v procesu institucionalizované, všem přístupné, komunikace. Na základě 

společně definovaných cílů je možné, aby každý rozhodovací subjekt realizoval projekty, 

nyní již však efektivněji, kooperativně a koordinovaně v rámci této společné vize“. [5, str. 18] 

2.3.2 Typologie obcí a měst 

Obce můžeme podle zákona o obcích charakterizovat jako územní celky, které vznikly 

buď před účinností zákona, nebo po něm. Vzhledem k tomu, že zákon nedostatečně rozlišuje 

obce, lze využít následující typologii měst: [4;34] 
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 hlavní města, 

 průmyslová města, 

 velká atraktivní historická města, 

 města s příjemným okolím a vybavením pro zábavu, 

 historické obce, 

 obce lázeňské, obce v rekreačních oblastech, 

 příhraniční obce, 

 satelitní obce2.  

Města lze kategorizovat i podle geografické segmentace jejich zákazníků na světová, 

kontinentální, národní, regionální a lokální. [4] 

2.3.3 Problémy městského marketingu 

Implementace marketingu města doprovází celá řada problémů. Mezi nejvýznamnější 

řadíme rozdílnou interpretaci městského marketingu, chybějící cílovou orientaci městského 

marketingu, nedostatek finančních prostředků, nejasné rozdělení kompetencí, slábnoucí zájem 

a angažovanost aktérů, neschopnost dialogu, dominantní postavení osob a zájmových skupin, 

nedostatečné zapojení expertních skupin, časté personální změny v politickém  

a administrativním vedení města, nedostatečné zapojení expertních znalostí, falešná nebo 

přehnaná očekávání, roztříštěnost jednání a v neposlední řadě i nedostatky v oblasti realizace 

a kontroly marketingových aktivit. [5] 

2.3.4 Důvody potřeby městského marketingu 

Permanentně rostoucí proces globalizace, promítající se svým charakterem do 

všeobecné ekonomické a sociální liberalizace, prohlubuje a zvýrazňuje polaritu mezi 

úspěšnými a neúspěšnými městy. Města jako zodpovědní nositelé rozvoje musí stimulovat 

vnitřní potenciál tak, aby byly dostatečně flexibilní, schopní konkurenčního boje a kreativní. 

                                                 

2 Představuje obec poblíž velkých měst nebo industriálních oblastí sdílející ekonomický a demografický 

systém. Mohou být industriální, rekreační, obytné, finanční, vojenské, historické nebo rasové. 



- 16 - 

Velké množství měst zasáhl proces suburbanizace3 a souběžně s ním vznikaly na okrajích 

měst rozsáhlá nákupní centra. [21;27] 

Potřeby marketingu města vycházejí ze společenských a hospodářských „trendů“. Za 

zmínku stojí především demografické změny (např. pokles a stárnutí populace), technické 

inovace, změna hodnotové orientace obyvatel, využití volného času, či kvalita bydlení  

a života obecně. Mezi nejvýznamnější potřeby městského marketingu patří národní  

a mezinárodní konkurenční boj měst, potřeba vyšší kvality života, nespokojenost s činností 

správy a samosprávy. [14] 

2.4 Marketingový mix obce 

Nezbytnou součástí zavádění u marketingové strategie je použití nástrojů 

marketingového mixu. Při jejich vytváření se jedná o volbu vhodného souboru taktických 

nástrojů, které osloví cílové zákazníky a které dané město využívá k prodeji své nabídky tak, 

aby bylo zabezpečeno co možná nejlepší dosažení stanovených cílů při zachování synergie  

se zdroji, které jsou k dispozici. Tvoří jej produkt, cena, místo, marketingová komunikace, 

materiální prostředí, lidé, procesy a partnerství. [14] 

2.4.1 Produkt 

Produkt města nebo obce zahrnuje vše, co město nabízí svým obyvatelům, 

návštěvníkům, podnikům i potenciálním investorům a také to, co souží k uspokojování jejich 

individuálních i kolektivních potřeb. Složitý produkt obce či města lze rozdělit na tři složky: 

prvky, formy a úroveň. [4] 

Prvky produktu lze členit na hmotné a nehmotné složky celkové nabídky. Jako příklad 

můžeme uvést poskytování sociální pomoci jako typ služby s převážně nehmotnými prvky, 

spojené také i s hmotnou výpomocí. Převážně nehmotný prvek spočívá v chování 

zaměstnanců obecního úřadu, v jejich ochotě, přístupu ke klientovi, flexibilitě a profesionální 

zdatnosti. Příkladem hmotného prvku je prostředí, ve kterém se služba realizuje. Typem 

sužby s převážně hmotnými prvky je údržba komunikací. [4] 

                                                 

3 Je termín používaný k popisu růstu oblastí. Jedná se o situaci, kdy se město geograficky rozšiřuje  

a z příměstských obcí se stávají nové geografické části města. 
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Formy produktu nabízí obec spotřebitelům prostřednictvím vlastní organizace  

a vlastních zaměstnanců (např. odbor sociálních věcí, odbor stavebně – právní, odbor 

vnitřních věcí), rozpočtových a příspěvkových organizací (např. kulturní a zdravotnická 

zařízení, městská doprava) a prostřednictvím smluv, podle kterých vykovává službu jiná obec 

(např. základní škola, dům pro tělesně postižené). [4] 

Úroveň produktu souvisí s jeho image4, kvalitou a kvantitou. Image produktu lze 

popsat třemi typy, tj. image obecního úřadu, image jednotlivých služeb poskytovaných nebo 

zajišťovaných obecním úřadem a image obce jako celku na trhu jednotlivých hlavních 

spotřebitelů tohoto produktu. Image města představuje dvě paralelní strany, které působí 

simultánně:  

 vnější město, které zobrazuje materiální infrastrukturu (např. budovy a památky), 

 vnitřní město, jež se týká životního stylu, rozmanitosti a multikulturalismu5. [4;33] 

2.4.2 Cena 

Cena města je chápána jako hodnota, kterou oceníme jeho atributy. Tvoří ji cena 

pracovní síly, nemovitostí, nájmů, služeb, místní daně a poplatky, ale také cena všech 

produktů, které jsou spotřebovávány v rámci území. [14] 

Základním problém určování cen služeb představuje podrobná znalost nákladů. Při 

jejich zjištění je důležité přihlížet nejen na čistě ekonomické (účetní) náklady, ale také je 

vhodné určit i společenské náklady. Ty berou v úvahu například tvůrce ceny odvozu tříděného 

odpadu, které je nákladnější, ale jeho společenská hodnota spočívá ve snížení znečištění 

životního prostředí. Další obtíž nastává ve složitosti určení nákladů na jednotku služby a také 

při stanovení jednotlivých fixních a variabilních nákladů. [4;14] 

Fixní náklady, jež vznikají bez ohledu na to, jestli je produkt poskytován a bez ohledu 

na jeho kvantitu. Jestliže obec vlastní jisté prostory (domy, pozemky, aj.), které udržuje na 

                                                 

4 Image je představa, kterou si vytvořila jedna veřejnost nebo více veřejností o nějaké osobě, podniku 

nebo instituci, a to nikoliv jako dokreslený obraz, ale spíš jako mozaiku z pochycených, zlomkovitých, vzájemně 

se prolínajících detailů. 

5 Je myšlenkový a politický proud, který reaguje na situaci vzniklou soužitím několika kultur a který 

věří, že v jednom státě mohou žít pohromadě jednotlivci a skupiny rozdílné kultury, náboženského vyznání, rasy, 

s jinými hodnotami. 
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své náklady, jsou tyto náklady svou povahou fixní. Tento majetek je vhodnější pronajmout, 

přičemž cena využití pokryje alespoň fixní náklady. [4] 

Variabilní náklady se mění v závislosti na objemu poskytované služby. Příkladem je 

poskytování různých forem sociální pomoci klientovi, provozování více parkovišť nebo 

údržba silniční sítě. [4] 

2.4.3 Distribuce 

Distribuce spočívá v rozhodování o tom, jakým způsobem se produkt dostane ke 

konečnému spotřebiteli. Vyjadřuje dostupnost z hlediska umístění, kvalitu dopravního  

a orientačního značení ve městě, dostupnost z hlediska času (např. návštěvní hodiny)  

a fyzické dostupnosti a v neposlední řadě vyjadřuje i dostupnost správy z hlediska umístění ve 

městě a koncentraci jednotlivých oddělení. Kategorizujeme dva typy distribučních kanálů: 

přímou a nepřímou. [4;14] 

Přímá distribuce, která je nabízena bez zprostředkovatelů (sociální péče, matrika, 

územní plánování atd.).  

Nepřímá distribuce nabízená prostřednictvím rozpočtových a příspěvkových 

organizací města (městská hromadná doprava, kulturní a sportovní zařízení) a prostřednictvím 

soukromých organizací (údržba městských komunikací, čištění veřejných prostranství atd.). 

[13] 

 V rámci distribuce města rozdělujeme také tyto různé metody distribuce produktů: 

 zákazník jde za poskytovatelem (např. divadlo, obecní úřad, městské informační 

středisko, školka, parkoviště aj.), 

 poskytovatel jde za zákazníkem (údržba obecního bytového fondu, péče o veřejnou 

zeleň, údržba komunikací, pečovatelská služba aj.), 

 poskytovatel a zákazník komunikují prostřednictvím elektronické cesty (místní kabelová 

televize, internetové stránky obce aj.). [4] 

2.4.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace obsahuje soubor nástrojů, které napomáhají obci 

představovat vlastní produkt. Mezi tyto nástroje patří: reklama, public relations, podpora 

prodeje, přímý marketing, osobní prodej, veletrhy a výstavy a sponzorství. [14] 
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Reklamní materiály města lze rozdělit na všeobecné a specializované. Všeobecné 

podávají obraz o celku a jeho zajímavostech. Specializovaný propagační materiál se zaměřuje 

na konkrétní skupinu lidí. Jako příklad lze uvést seznam pamětihodností, ubytovacích  

a stravovacích zařízení nebo profil města. Dalšími reklamními nosiči jsou: pohlednice, 

internetové stránky, plakáty, letáky, prospekty, brožury, publikace, mapy, studie, kalendáře 

nebo nabídkové katalogy. Public relations zahrnuje činnosti, které se pojí s městskými 

vztahy s veřejností. Mezi tyto činnosti řadíme: uveřejňování pravidelných zpráv o činnosti 

územního orgánu, vydávání vlastních tiskovin, přijímaní hostů, spolupráce s institucemi, 

reprezentace obce, lobbying6 aj. Z nástrojů podpory prodeje nachází ve městech uplatnění 

přilákání zákazníků pomocí cenových slev a akcí ve formě nižšího nájemného nebo investic 

do přípravy pozemků. Význam osobního prodeje lze nalézt v kontaktu zaměstnanců 

samosprávy a zprostředkovatelů sužeb se zákazníky. V rámci přímého marketingu se jedná 

o péči obyvatelstva města prostřednictvím databází, které jsou vyvinuté pro maloobchodní 

podniky a podniky služeb. Prezentace města se uplatňuje i na výstavách a veletrzích 

cestovního ruchu. Svou část v marketingové komunikaci zaujímá i sponzorování 

sportovních, kulturních a sociálních aktivit. [4] 

Velký vliv na vytváření pozitivních asociací a na následnou tvorbu pozitivního image 

města má také event marketing7. [4;14] 

2.4.5 Materiální prostředí 

Do materiálního prostředí můžeme zařadit viditelné prvky, které obklopují občany  

a jsou nezbytné pro výkon služby. Patří sem: 

 vnitřní prostředí, které tvoří okolní příroda, vzhled budov, jejich tvar, průčelí, 

parkoviště, urbanistické řešení města, poměr mezi zástavbou a zelení apod.), 

 vnější prostředí, kde řadíme zařízení prostorů nebo organizací, kombinace barev, 

vybavení, pomůcky, kancelářské potřeby, osvětlení, klimatizace, značka, logo apod.). 

[14] 

                                                 

6 Jeho podstatou je sociálně psychologická metoda řešení určitých záměrů subjektu prostřednictvím 

komunikace, přičemž mají obě strany na závěr komunikace dospět k souladu a vzájemnému porozumění. 

7 Jde o událost, která má vyvolat zážitek či prožitek emocionální povahy s cílem získat pozornost  

a zájem cílové skupiny. 
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2.4.6 Procesy 

Procesy znamenají postup, kterým město poskytuje služby svým zákazníkům. 

Jednotlivé procesy lze klasifikovat z hlediska intenzity kontaktu se zákazníkem. Existuje 

vysoký kontakt se zákazníkem a přizpůsobení produktu potřebám zákazníka (mandatorní 

služby), nízký a střední kontakt se zákazníkem. [4;15] 

Zlepšení procesů poskytování služby lze zjednodušením vztahů se zákazníkem 

spočívající ve zjednodušení formulářů, včasném zodpovídání písemných žádostí a dotazů, 

vytvoření systému stížností a v neposlední řadě také ve vytváření a zlepšování image úřadu. 

V rámci procesů můžeme charakterizovat tři typy poskytování služeb, a to masové, zakázkové 

a profesionální služby. [4] 

2.4.7 Lidé 

Lidé tvoří nejdůležitější složku marketingového mixu v městském marketingu. Pro 

správu města jsou rozhodující vztahy s občany, kteří mají sklon hodnotit management podle 

chování jejich zaměstnanců. Styk těchto zaměstnanců se zákazníky a jejich účast  

na marketingovém mixu popisuje tzv. Juddova matice, která kategorizuje pracovníky 

poskytující služby. [4] 

Kontaktní personál má časté styky se zákazníky, má být dobře trénovaný, připravený 

a motivovaný k řešení problémů. Patří sem pracovníci odborů sociální péče, bytového fondu, 

stavebního fondu, matriky apod. V rámci náboru těchto zaměstnanců by měl být kladen důraz 

především na schopnost reakce na potřebu zákazníka, úroveň jednání s lidmi a pochopení 

jejich problémů. [4] 

Modifikátoři se přímo nezúčastňují marketingových aktivit, ale občas jednají  

se zákazníkem. Jedná se především o vrátné, sekretářky vedoucích pracovníků, informátory 

apod. Jejich hlavní schopností by mělo být navození příjemné atmosféry a navazování 

přátelských vztahů. I v rámci této skupiny zaměstnanců je jednou z důležitých složek kontrola 

výkonů a vzdělávání. [4] 

Ovlivňovatelé se podílejí na tvorbě marketingové strategie obce a s klienty jednají při 

důležitých oficiálních jednáních (např. příchod potenciálního investora, návštěva spřátelených 

obcí, příchod zástupců podnikatelské sféry). Zde řadíme radní, zastupitelstvo, starostu, 

tajemníka úřadu nebo členy poradních orgánů apod. [4] 
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Izolovaný personál vykonává podpůrné funkce. Jejich hlavní náplní je komunikace 

s ostatními útvary, správou budov, správou informačních sítí apod. Tito pracovníci by měli 

být také obeznámení se strategií a vizí obce. [4] 

2.4.8 Partnerství 

Vytvoření harmonické obce, která je daná a definovaná strategií a vizí, nemůže 

zabezpečit dokonalý a efektivní management obce, pokud bude činnost omezena pouze na 

zastupitelstvo a vedení obce. Partnerství představuje jeden z nejvýznamnějších prvků 

marketingového mixu, který předpokládá spolupráci a reciproční vazby mezi stranami 

v rovnocenném postavení. [4] 

Vytváření partnerství podporuje marketing vztahů, který je založen na názoru, že 

organizace se nemůže zaměřit pouze na trh spotřebitelů, ale také na posilování trvalých 

vztahů s dalšími externími trhy. K těmto trhům řadíme: [4] 

 referenční trh, který je důležitý pro vytváření příznivé image města prostřednictvím 

ústní reklamy, dobrých referencí, které mohou podat obyvatelé, podnikatelé, investoři, 

návštěvníci, novináři či vlastní pracovníci obecního úřadu, 

 dodavatelský trh pojednávající o vztazích samosprávy města s jejími smluvními 

partnery, kteří městu dodávají nezbytné služby. Tyto vztahy mají dlouhodobější 

charakter partnerství a spolupráce, 

 trh potenciálních pracovníků, jenž zobrazuje nové kvalifikované zaměstnance z řad 

skupin obyvatelstva se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Je nutnost 

vyhledávat nové talentované studenty, být ve styku s absolventy a spolupracovat 

s univerzitami, které mohou nabídnout spolupráci při řešení problémů města či obce,  

 trh ovlivňovatelů zahrnující především politické činitele, členy parlamentu zvolené 

obcí a také členy politických stran. Ovlivňovateli mohou být jak novináři, tak i majitelé 

a manažeři podniků, 

 trh zaměstnanců8 tvořen vlastními zaměstnanci, kteří mohou reprezentovat obec tím, 

že na dobré a efektivní úrovni zvládají telefonické hovory, korespondenci, elektronický 

a osobní kontakt se zákazníkem i účastníky marketingu vztahů, 

                                                 

8 Trh zaměstnanců podrobněji charakterizuje interní marketing. 
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 trh spotřebitelů, který představuje proces přilákání a udržování klienta a podporu 

vztahů s ním. 

 

Obr. 2.1 Jednotlivé trhy působící v rámci marketingu vztahů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Zdroj: [4], autorem upraveno  

 

Využití marketingu vztahů v rámci obce či města přispívá ke vzniku skutečného 

partnerství, které může být vhodným nástrojem nejen marketingu obce, ale i managementu. 

Bez partnerství není možné vytvoření efektivní marketingové strategie, jež zahrnuje zapojení 

všech subjektů do zpracování vize i poslání a musí odrážet zájmy všech účastníků obce. 

Součástí marketingu vztahů je i trvalá spolupráce a komunikace se sousedními obcemi, které 

se mohou podílet například při rozvoji infrastruktury či turistiky apod. [4] 
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3 Charakteristika města Krnov 

3.1 Geografie 

Město Krnov se rozkládá na severovýchodním úpatí Nízkého Jeseníku na okraji 

Slezské nížiny, na soutoku řek Opavy a Opavice při česko-polské hranici. Vzniklo na 

křižovatce dávných cest a rozvinulo se ve významné průmyslové centrum. S rozlohou 44,4 

km2 a necelými 25 tisíci obyvateli je na osmačtyřicátém místě podle počtu obyvatel v České 

republice. Po reformě státní správy, od ledna 2003 získal statut obce III. stupně, do jehož 

obvodu patří Osoblažsko, Jindřichovsko a Albrechticko, celkem pětadvacet obcí. [1;2,18]  

Skutečnost, že je příhraničním městem (polovinu města tvoří hranice s Polskem) 

nabízí nejen možnost vytvoření centra průmyslové výroby se širokou působností, ale současně 

se pro svou výhodnou polohu může stát významným turistickým střediskem, který má svým 

návštěvníkům co nabídnout. Na jedné straně je Krnov jednou ze vstupních bran do Jeseníků, 

které odtud nabízí řadu dostupných výletních cílů včetně nejvyšší moravské hory Pradědu  

a lázní Jeseník. Na druhé straně je v dosahu Opava a její zajímavé okolí. A konečně blízkost 

Polska umožňuje poznat zajímavosti příhraničí tvořené okolím měst Glubczyce, Glogówek  

a Prudnik. [1;2;9] 

3.2 Historie 

Město Krnov se vyvíjelo postupně. Jeho poloha předurčovala již v dávné historii 

strategický význam tohoto města. První archeologické nálezy ukazují, že Krnov je bez 

přerušení osídlen od starší doby kamenné, asi již 30 tisíc let. Důkazy mladší doby kamenné 

dokumentují bohaté nálezy z blízkých Brumovic, opevněná sídliště na obou cvilínských 

kopcích pocházejí z poslední doby neolitu. [1] 

Krnov vznikl na křižovatce dávných obchodních cest spojujících pobaltská hansovní 

města s Itálií a brzy získal také městská práva. Datum vzniku Krnova nelze jednoznačně určit. 

Pověsti o počátcích města vycházely z toho, že v zápiscích měšťana Ignáce Klementa byly 

záznamy o tom, že v pravé věži kostela svatého Martina bylo nalezeno privilegium císaře 

Jindřicha Ptáčníka vydané 27. května 936 na hradě Merseburg, že na věčnou paměť porážky 

Hunů mělo být založeno město Jägerndorf (Krnov). Český název města v podobě Kyrnow je 

prvně písemně doložen roku 1240, německý název Jägerndorf je poprvé zaznamenán v roce 

1253 za panování Přemysla Otakara II. [1;18] 
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Rozdělení Opavského knížectví v roce 1377 vzniklo samotné Krnovské knížectví  

se svými správními institucemi a orgány. V roce 1523 bylo knížectví prodáno markrabímu 

Georgovi Hohenzollernovi z Ansbachu. Posledním Hohenzollernem na krnovském panství 

byl Jan Jiří Krnovský, vrchní velitel vojsk Friedricha Falckého. [1] 

Zásadní bod historie města Krnova představují války mezi Rakouskem a Pruskem. Mír 

z roku 1742 znamenal rozdělení území a ztrátu historicky vytvářených hospodářských vazeb. 

Odtrženo bylo celé Hlubčicko, Krnov se stal hraničním městem a ekonomické zájmy 

krnovských se musely přeorientovat ze Slezska na Moravu a Rakousko. Po zboření městských 

hradeb vyrostly na takto uvolněných pozemcích továrny zaměřené především na textilní 

průmysl, později se k nim přidala také strojírenská výroba. Od 70. let 19. století je s Krnovem 

spojena významná tradice varhanářské výroby Továrny bratří Riegrů. K modernizaci přispěla 

také železnice, první vlak projel Krnovem v roce 1872. [1,2,18] 

V intervalu let 1869 – 1910 se počet obyvatel města zdvojnásobil. Vedle industriálních 

objektů, vznikly v tomto období nové ulice a náměstí, veřejné objekty, na stavbách 

továrnických vil se podíleli významní architekti Rakousko - Uherska i Německa. [1]  

Do vývoje města zasáhla bolestně druhá světová válka. Město vzniklo kolonizací  

a většina jeho obyvatel se také ve 30. letech 20. století hlásila k německé národnosti. 

Počátkem roku 1945 byl Krnov vážně poškozen bombardováním spojeneckých vojsk, při 

poválečném odstraňování trosek zanikly celé ulice v historickém centru. Němečtí obyvatelé 

byli vysídleni a příchod nového obyvatelstva z různých koutů Československa znamenal 

ztrátu tradic území. Posledním zlomovým okamžikem se stala léta 1996 a 1997, kdy město 

utrpělo při ničivých záplavách velké škody, které se podařilo postupem času zlikvidovat. [18] 

3.3 Znak města 

Obr. 3.1 Znak města Krnova 

 

Zdroj: [18] 
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S počátky města Krnova ve 13. století souvisí i městský znak, poprvé doložený roku 

1311, o němž můžeme předpokládat, že pochází rovněž ze 13. století. Podoba znaku 

zobrazuje tři červené zlatem pobité rohy v modrém poli, které směřují do tří různých stran. 

Náustky rohů se sbíhají u zlatého kruhu ve středu. Mezi rohy jsou tři stříbrné šesticípé 

hvězdy. V pozadí renesančního štítu s městským znakem se objevují přikrývadla (fanfrnochy  

- vlající kusy látek, původně chránící bojovníka před nepřízní počasí) a nad štítem stříbrná 

přilbice s výhledovým prostorem chráněným mřížováním. Přilbice má nasazenou korunu, nad 

níž se vznáší roh a nejvýše pak šesticípá hvězda. [18] 

3.4 Charakteristika regionu 

Mikroregion Krnovsko tvoří severní část okresu Bruntál, který je zároveň 

severovýchodním výběžkem Moravskoslezského kraje se specifickými podhorskými  

a horskými podmínkami. Krnovsko sousedí na západě s okresem Jeseník, severní hranice je 

shodná se státní hranicí s Polskem, od jihovýchodu sousedí s okresem Opava a jižní hranici 

má se správním územím úřadu s rozšířenou působností Bruntál. Mikroregion Krnovsko tvoří 

35% rozlohy okresu Bruntál. Počtem obyvatel se, Krnovsko, podílí na okresu Bruntál 41%. 

[18] 

Klimaticky se mikroregion člení na tři části: nejmenší s teplým klimatem (shodná 

s horopisnou příslušností ke Středopolské nížině), nejrozsáhlejší s mírně teplým až chladným 

klimatem a ve stoupajících nadmořských výškách s chladným klimatem. Mikroregion 

Krnovsko vznikl jako dobrovolný svazek obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a tvoří 

jej 25 obcí. Více než polovina obcí dané oblasti má méně než 500 trvale bydlících obyvatel. 

Hustota obyvatelstva území činí okolo 74 obyvatel na kilometr čtvereční. [18] 

3.5 Obyvatelstvo 

Z grafu 3.2 můžeme vidět postupný vývoj obyvatelstva od roku 2001 až do roku 2011. 

Podle údajů z roku 2001 bylo ve městě k trvalému pobytu přihlášeno 25 713 obyvatel. Od 

toho roku můžeme sledovat postupný sestup obyvatel až do roku 2006, kdy Krnov obývalo 

celkem 25 141 lidí. Světlou chvilkou se stal rok 2007, ve kterém počet občanů vzrostl na 

25 211, což ale představovalo poslední růst v tomto období. Následně počet obyvatel znovu 

klesal a v roce 2011 se zastavil na 24 831 občanů města Krnova. V rámci pohlaví můžeme 

říci, že v Krnově žije více žen (12 838) než mužů (11 993). Ve městě je celkem 11 769 

ekonomicky aktivních obyvatel, přičemž z toho 10 038 je zaměstnaných. [17;18] 
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Obr. 3.2 Vývoj počtu obyvatel v letech 2001 - 2011 

 

3.5.1 Migrace 

Kladný vývoj přirozeného přírůstku obyvatel do roku 1995 byl následován také 

pozitivním saldem migrace. Nejvyšší nárůst přistěhovalých obyvatel se uskutečnil v roce 

1991. V letech 1996 a 1997 kladné saldo migrace ještě nahrazovalo přirozený úbytek 

obyvatelstva Krnova, v následujících letech a především v roce 1998 vykazuje nejvyšší ztrátu 

migrace. V tabulce 3.1 lze pozorovat saldo migrace od roku 2002 až do roku 2011. Nejvyšší 

nárůst vystěhovalých obyvatel lze zaznamenat v roce 2008. Dále jsou v tabulce vyčísleny 

jednotlivé přírůstky obyvatel, kdy nejvyšší celkový přírůstek je zaznamenán v roce 2008, a to 

hodnotou záporných 200 obyvatel. Během posledních 14 let je klesající trend salda migrace 

způsoben především odchodem obyvatelstva za prací či z jiných sociálních příčin. [17] 

Tab. 3.1 Migrace 

Zdroj: ČSÚ, upraveno autorem 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Přistěhovalí 448 422 443 447 446 556 498 432 399 411

Vystěhovalí 520 494 543 572 522 503 618 489 493 475

Přirozený přírustek -45 -103 -42 -16 -63 55 -80 24 -33 -28

Přírustek migrační -72 -72 -100 -125 -76 53 -120 -57 -94 -64

Přírustek celkový -117 -175 -142 -141 -139 108 -200 -33 -127 -92
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0 - 14 let 15 - 64 let 65 a více let

Muži 3205 14951 2501

Ženy 3004 14540 3800

Celkem 6209 29491 6301

35792

7428

13031

10362

2936

422Bez vzdělání

Podle 

stupně 

vzdělání

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let v rámci Krnovska

Základní včetně neukončeného

Střední včetně vyučení (bez maturity)

Střední (s maturitou) a vyšší odborné

Vysokoškolské

3.5.2 Vzdělanostní struktura 

V Krnově je velká kapacita adaptabilního obyvatelstva převážně s nižší vzdělanostní 

úrovní. Ve struktuře vzdělání se Krnovsko od složení celé ČR příliš neliší. Pouze 

vysokoškolsky vzdělaných občanů lze vysledovat nižší podíl takto vzdělané krnovské 

populace než v celé ČR. Vysokoškolského vzdělání dosáhlo 1,2 % obyvatel mikroregionu 

Krnovsko. Výrazně jsou zde však zastoupeni lidé se středoškolským vzděláním bez maturity. 

Nepříznivým stavem je vysoký počet obyvatel se základním vzděláním, jejichž uplatnění na 

trhu práce je v celé řadě případů velmi ohroženo. [17] 

Tab. 3.2 Krnovsko podle stupně vzdělání 

 

 

 

 

 

 

   Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

3.5.3 Věková struktura 

Vzhledem k současnému populačnímu vývoji bude zřejmě docházet ke změnám 

věkové struktury obyvatelstva. Vlivem posledního devítiletého snížení plodnosti a současně 

prodlužování střední délky života, včetně posunu silnějších populačních ročníků do 

důchodového věku, začne i v Krnově v příštích letech populace stárnout. [17] 

Tab. 3.3 Krnovsko podle věkové struktury 
 

 

 

 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

3.6 Ekonomika a stav nezaměstnanosti 

Se změnami tržního prostředí po roce 1990 se změnila také ekonomická struktura na 

území města. Krnov, který byl znám jako textilní město, musel čelit postupnému zániku 
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textilních závodů. Rozpad velkých závodů dal ovšem příležitost středním a malým 

podnikatelům, kteří se přeorientovali především na strojírenskou výrobu. [18] 

Vývojové perspektivy jsou optimistické. Město zřídilo průmyslovou zónu a přivedlo 

zahraniční investory, strojírenská výroba se přeorientovala na složitější výrobky s vyšší 

přidanou hodnotou a dobré podnikatelské prostředí podpořil i vstup České republiky do EU. 

[18] 

3.7 SWOT analýza 

3.7.1 Ekonomika 

Silné stránky 

- existence průmyslové zóny Červený dvůr, 

- existence dalších rozvojových ploch, 

- průmyslová tradice města a existence silných výrobních firem, 

- krajina a prostředí s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu (blízkost Jeseníků  

a Polska), 

- nízké nájemné v městských nebytových prostorách, 

- Stabilní růst nabídky pracovních míst v sektoru průmyslu a služeb. [18;32] 

 

Slabé stránky 

- nízká kupní síla, 

- nedostatek kvalifikované pracovní síly (nižší nebo nevhodná kvalifikace pracovní 

síly), 

- nedostatečná nabídka služeb (např. pro podnikatele, nedostatečná nabídka prostor pro 

podnikání), 

- nízké podnikatelské využití příležitosti v oblasti cestovního ruchu, 

- malá atraktivnost města pro kvalifikovanou pracovní sílu a odborníky, 

- slabá nabídka pracovních míst pro vysokoškoláky, 

- nedostatečně rozvinutý sektor služeb a výrob s vysokou přidanou hodnotou, 

- nevyhovující zákoník práce z pohledu zaměstnavatelů. [18;32] 

 

Příležitosti 

- rozvoj spolupráce s příhraničními regiony, 
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- další rozvoj informačních technologií, 

- reforma daňového systému vedoucí ke snížení daňového zatížení podnikatelů, 

- liberalizace stávajícího zákoníku práce, 

- stabilizace a růst východních trhů, 

- rozvoj podnikání v oblasti ochrany životního prostředí s novými podnikatelskými 

příležitostmi, 

- rozšiřování nabídky produktů cestovního ruchu včetně kongresové turistiky, 

- využití uvolněných průmyslových areálů, 

- regionální opatření i národní legislativní změny podporující mobilitu pracovní síly 

(vytvoření podmínek pro příliv pracovních sil do Krnova), 

- využití dotačních fondů EU. [18;32] 

 

Ohrožení 

- časté změny právních norem v oblasti podnikání, 

- nízká mobilita obyvatelstva územní i sektorová, 

- odliv kvalifikované pracovní síly, zejména absolventů škol, 

- nízká přizpůsobivost pracovní síly, 

- nejistota z dopadu zavedení eura, 

- nepřipravenost absorbovat migrační vlnu z vnějšku, 

- zavádění legislativy zvyšující náklady výrobcům. [18;32] 

3.7.2 Infrastruktura a životní prostředí 

Silné stránky 

- kvalitní životní prostředí ve městě a okolí, 

- modernizované centrum s rekonstruovaným náměstím, 

- dobrá dopravní obslužnost města v pracovní dny, 

- dostatečná kapacita inženýrských sítí, 

- středisko ekologické výchovy. [18;32] 

 

Slabé stránky 

- nízká frekvence dopravních spojů o víkendu a svátcích, 

- nedostatek parkovacích míst a garáží, 

- chybějící infrastruktura na potenciálních plochách pro rozvoj průmyslu, 
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- protipovodňová ochrana, 

- nedostatek připravených pozemků a sítí pro bytovou výstavbu, 

- absence kvalitního připojení na silniční síť regionu, 

- špatná dopravní obslužnost pro blízké okolí, 

- periferní poloha města, 

- absence kanalizace v krajových částech města, 

- chybějící kapacity pro zpracování odpadů. [18;32] 

 

Příležitosti 

- napojení města na rychlostní komunikaci, urychlení stavby obchvatu, 

- využití alternativních zdrojů energie, 

- využití dotačních fondů EU pro zkvalitnění dopravní infrastruktury, řešení 

brownfields, 

- státní podpora při obnově bytového fondu, 

- přípravou lokalit pro bydlení povzbudit příliv nových obyvatel, 

- rozvoj letiště a jeho napojení na síť letecké dopravy, 

- obnova a rozšíření komunikačních spojnic na spádové polské obce a jejich napojení na 

krnovskou infrastrukturu, 

- rozšíření vnitroměstských stezek pro in-line bruslaře a cyklostezek, 

- využití koridoru řeky Opavy k vytvoření komunikace pro vnitroměstskou rekraci  

a volný čas. [18;32] 

 

Ohrožení 

- nedostatečné financování dopravní infrastruktury ze strany státu, 

- nárůst silniční dopravy a zhoršování bezpečnosti silničního provozu, 

- zhoršování čistoty ovzduší v důsledku automobilové dopravy, 

- zpožďování v budování významných regionálních napojení, 

- nekoncepční protipovodňová ochrana, 

- nedostatečná podpora využívání obnovitelných zdrojů. [18;32] 

3.7.3 Obyvatelstvo a lidský potenciál 

Silné stránky 

- spokojenost s úrovní a způsobem života u velké části obyvatelstva, 
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- dostatečná síť zdravotních služeb, 

- pocit bezpečí mezi obyvatelstvem, 

- kvalitní základní a střední vzdělávání, 

- dostatečná kapacita základních a středních škol se silným zastoupením 

pedagogických, uměleckých a technických oborů, 

- dobrá síť poskytovatelů sociálních služeb pro všechny věkové a sociální skupiny 

obyvatelstva, 

- existence a realizace komunitního plánování. [18;32] 

 

Slabé stránky 

- pocit obyvatel o nedostatečném zázemí a příležitostí pro různorodé trávení volného 

času, 

- pocit obyvatel o nedostatku volnočasových akcí pro mládež, 

- nedostatečný zájem o strojírenské obory, 

- sociální exkluze některých skupin obyvatelstva a jejich koncentrace ve vybraných 

lokalitách a školách, 

- neexistence lékárenské pohotovosti, 

- rostoucí trend migrace z města, 

- stárnutí obyvatel, 

- nedostatečný počet vysokoškolský vzdělaných pracovních sil a jazykově vzdělaných 

pracovníků, obchodníků, 

- nedostatečné propojení školství a praxe, 

- nerozvinutá kultura dárcovství a podpory neziskových aktivit a školství. [18;32] 

 

Příležitosti 

- podpora státu vůči rodinám s dětmi, 

- dostupnost nových technologií a forem vzdělávání, 

- další rozšiřování mimoškolního a celoživotního vzdělávání, 

- přeshraniční spolupráce družebních měst, 

- vytvoření učebních oborů „na míru“ krnovským zaměstnavatelům (technik 

potravinářských strojů, řidič, nástrojař…), 

- vybudování vzdělávací instituce úrovně VOŠ či VŠ, 

- využití potenciálu pracovních sil přilehlých polských obcí, 

- rozvoj neziskového sektoru – grantová podpora, sponzoring lokálních aktivit. [18;32] 
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Ohrožení 

- rostoucí ekonomická kriminalita a negativní jevy ve společnosti, 

- růst problémů ve vztahu k romskému obyvatelstvu, 

- dlouhodobé stárnutí populace ve městě, 

- růst podílu sociálně nepřizpůsobivého obyvatelstva. [18;32] 

3.8 Strategická vize  

Krnov chce být dynamickým centrem s úrovní kvality života obyvatel srovnatelnou 

s podobnými prosperujícími městy v České republice v rozsahu a úrovni služeb, nabídce 

pracovních příležitostí, možnostech trávení volného času a možnostech úrovně bydlení. [18]  

Bude nadále upevňovat svá specifika a ducha lokality. K tomu využije svůj rozvojový 

potenciál v ekonomické sféře a rozvíjející se průmyslovou zónu. Zajistí územní přípravu pro 

další rozvoj podnikání. Bude systematicky podporovat rozvoj malého a středního podnikání  

a regionální turistiku s vazbami na produkty a atraktivity cestovního ruchu v okolí. [18] 

Tradice a dobrá úroveň základního a středního školství budou využity ke zlepšování 

vzdělanostní struktury obyvatel a rozvíjení různých forem mimoškolního vzdělávání, zejména 

vzdělávání celoživotního. [18;32] 

Rozvoj komplexních a soběstačných služeb pro město, rozvoj zázemí a příležitosti pro 

různorodé a kvalitní trávení volného času a nabídka pozemků pro bytovou a individuální 

bytovou výstavbu budou orientovány tak, aby přispěly ke spokojenosti občanů i prosperitě 

města. [18] 

3.9 Globální cíl 

Globálním cílem města je vytvořit z Krnova moderní dynamické regionální centrum  

se spokojenými občany, pro které budou vyváženě rozvíjeny a dlouhodobě stabilizovány 

všechny hlavní složky představující kvalitu života ve městě – fungování správy města, 

ekonomika, sociální sféra, životní prostředí a infrastruktura. [18] 
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3.10 Kulturní památky 

3.10.1 Kostely 

V Krnově se nachází devět církevních staveb: farní kostel sv. Martina se sloupem 

Panny Marie, filiální kostel Narození Panny Marie, klášter Minoritů, gotický jednolodní 

špitální kostel sv. Ducha, jednolodní hřbitovní kostel Povýšení sv. Kříže, novogotický 

evangelický kostel, novorománská synagoga (bývalý židovský templ), poutní kostel Panny 

Marie Sedmibolestné se souborem 14 kaplí, farní kostel sv. Benedikta. [1;18] 

3.10.2 Sochy 

V Krnově můžeme také spatřit následující sochařská díla: barokní socha Neptuna, 

sloup se sochou Panny Marie Immaculaty, bronzová secesní náhrobní plastika, socha sv. Jana 

Křtitele na podstavci, dva pískovcové podstavce s reliéfy bubeníka a sedícího psa, pištce  

a koně. [1;18] 

3.10.3 Ostatní památky 

Mezi ostatní památkové objekty patří: Švédská zeď s renesanční arkádovou chodbou, 

Městské divadlo, bývalá hala Silesia, areál bývalé továrny na sukna Alois Larisch a synové, 

bývalá Karnola, zřícenina hradu Cvilín (Šelenburk, Lobenstein), tkalcovna v areálu bývalé 

továrny na stuhy a prýmky Franz Gabler (Pega), Cvilínská rozhledna, Chářovský městský 

park, archeologická památka Hradiště, skříňka na barometr, bývalý dělnický dům vídeňského 

architekta Arnolda Goldberga, románská rotunda, neorenesanční radnice s věží aj. Vybrané 

fotografie památek města Krnova jsou v příloze č. 5. [1,18] 
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4 Metodika shromažďování dat 

Tato kapitola je věnovaná marketingovému výzkumu, jehož proces jsem rozdělil do 

dvou etap, a to etapy přípravné a realizační. Přípravnou etapu tvoří definování problému  

a cíle, orientační analýza a plán výzkumného projektu. Realizační etapa se skládá ze sběru, 

zpracování a analýzy údajů, interpretace výsledků výzkumu a závěrečné zprávy a její 

prezentace. 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému a cíle výzkumu 

Hlavní problém vidím v dlouhodobějším trendu úbytku obyvatel města Krnova, jehož 

vývoj znázorňuje tabulka 4.1. Proto je důležité vhodnými marketingovými nástroji udržet 

stávající obyvatele a přilákat obyvatele nové. 

Hlavním cílem mého snažení je zjištění atraktivity města Krnova prostřednictvím 

hodnocení spokojenosti obyvatel s poskytovanými službami zaměřený zejména na vnímání 

kvality a úrovně bydlení, života, služeb, správy a samosprávy. Dále bych rád stanovil návrhy 

a doporučení pro zlepšení, zkvalitnění služeb pro současné a potenciální obyvatele a celkové 

vylepšení a zatraktivnění života ve městě. 

Tab. 4.1 Vývoj počtu obyvatel města Krnova v letech 2001 - 2010 

 Zdroj: ČSÚ, autorem upraveno 

4.1.2 Plán výzkumu 

Zdroje dat 

Pro svou práci jsem zvolil primární data, která získám osobním dotazováním na 

vybraných místech města Krnova. Případná sekundární data získám z internetových stránek 

Krnova. 

Stav 
obyvatel 
k 31.12.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Celkem 25 713 25 654 25 547 25 442 25 282 25 141 25 211 25 090 25 059 24 940 24 831
0-14 4 292 4 223 4 134 4 031 3 887 3 745 3 737 3 610 3 629 3 593 3 619
15-64 18 138 18 124 18 144 18 103 18 037 17 983 17 970 17 879 17 689 17 513 17 275
65+ 3 283 3 307 3 269 3 308 3 358 3 413 3 504 3 601 3 741 3 834 3 937
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Činnost/měsíc Prosinec 2011 Leden 2012 Únor 2012 Březen 2012 Duben 2012

Definice problému

Plán výzkumu

Pilotáž

Sběr údajů

Zpracování údajů

Analýza údajů

Příprava zprávy

Prezentace zprávy

Metoda sběru dat 

Jako metodu sběru údajů jsem zvolil dotazování osobního typu. Při tomto sběru údajů 

existuje přímá vazba mezi tazatelem a respondentem. Budu mít tedy možnost respondenta 

motivovat k odpovědím, upřesnit výklad otázky a řadu informací získám i pozorováním. 

Nástroj sběru dat 

Nástrojem při sběru dat mi bude sloužit dotazník, jenž bude obsahovat filtrační, věcné 

a identifikační otázky, baterie a škály. Dotazník lze nalézt v příloze č. 1. 

Způsob sběru dat 

Dotazování proběhne v měsíci leden a únor. Zaměřím se na obyvatele různých částí 

města Krnova. 

Základním souborem jsou obyvatelé města Krnova starší 15 let, tj. 21 212 obyvatel. 

Velikost výběrového souboru je plánovaná na 180 respondentů, kteří by byli ochotni vyplnit 

dotazník. Využiji nereprezentativní techniku, a to techniku vhodné příležitosti. 

4.1.3 Hypotézy 

H1: Existuje závislost mezi pohlavím a celkovou bezpečností ve městě. 

H2: Vzdělání ovlivňuje možnost zlepšit si úroveň svého bydlení. 

H3: Existuje závislost mezi délkou života ve městě a spokojeností s příležitostmi aktivního 

sportovního vyžití. 

4.1.4 Plánovaný harmonogram 

Tab. 4.2 Plánovaný harmonogram 
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4.1.5 Pilotáž 

Před zahájením výzkumu byla provedena pilotáž, která se uskutečnila, v měsíci 

prosinec roku 2011, a to na vzorku 5 respondentů města Krnova. Pilotáž byla uskutečněna 

z toho důvodu, abychom zjistili srozumitelnost jednotlivých otázek v dotazníku. U všech 

otázek byly formulace dostatečně srozumitelné. 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr údajů 

Shromažďování primárních dat probíhalo v měsících leden a únor roku 2012. Při 

dotazování jsem se setkal s pozitivními i negativními reakcemi, jež byly doprovázeny 

nevyplněním dotazníku z důvodu nedostatku času nebo nezájmu dotazník vyplnit. I přes 

některé překážky byla data získávána takovou dobu, jak bylo předpokládáno. Nakonec byla 

získána data od 180 respondentů města Krnova. 

4.2.2 Zpracování údajů 

Kontrola logické stránky vyplnění proběhla souběžně se samotným dotazováním. 

Získaná data byla přepsána do datové matice, překódována pro snadnější zpracování  

a následně vyhodnocena pomocí absolutních a relativních hodnot a zobrazena pomocí grafů  

a tabulek vytvořených v programu MS Excel a SPSS. Podrobnější závislosti mezi 

jednotlivými charakteristikami byly zjišťovány v programu SPSS. 

4.2.3 Vyhodnocení identifikačních otázek 

Identifikační otázky byly rozděleny podle pohlaví, věkové kategorie, dosaženého 

vzdělání a podle ekonomické aktivity. 

Pohlaví 

Při dotazníkovém šetření bylo snahou získat data přibližně od stejného počtu mužů  

i žen proto, abychom mohli srovnat názory a odpovědi obou pohlaví u jednotlivých oblastí.  

Z celkového počtu 180 respondentů odpovídalo celkem 91 mužů (51 %) a 89 žen (49%). 
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Tab. 4.3 Pohlaví 

 

Věková kategorie 

V rámci věku bylo vytvořeno 5 věkových kategorií, přičemž největší procentuální 

zastoupení (24 %) můžeme vidět u věkové kategorie 19 – 24 let a 25 – 44 let. Naopak nejnižší 

počet respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, náleží věkové kategorii 15 – 18 

let (14 %). 

Tab. 4.4 Věková kategorie 

 

 

 

 

 

Vzdělání 

Další identifikační otázkou, která nás v rámci marketingového výzkumu zajímala, bylo 

vzdělání. Dotazování se zúčastnili respondenti všech vzdělanostních typů. Největší kus 

ukrojila skupina občanů se střední školou ukončená maturitou (37 %), dále základní vzdělání 

(26 %) a třetí se umístili respondenti s vysokoškolským diplomem (20 %). Minoritní 

zastoupení zúčastněných patří skupině s vyšším odborným vzděláním, které představovalo 

pouhé 4 % respondentů. Z důvodu malého počtu zúčastněných byly v rámci hodnocení 

výsledků třídění 2. stupně sloučeny kategorie vyučen/a, SŠ bez maturity a vyšší odborné 

vzdělání. 

 

 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

muž 91 50,6 50,6 50,6

žena 89 49,4 49,4 100

Total 180 100 100

Pohlaví

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

15 - 18 let 32 17,8 17,8 17,8

19 - 24 let 43 23,9 23,9 41,7

25 - 44 let 44 24,4 24,4 66,1

45 - 59 let 35 19,4 19,4 85,6

Nad 60 let 26 14,4 14,4 100

Total 180 100 100

Věková kategorie

Valid
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Tab. 4.5 Vzdělání 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Základní 46 25,6 25,6 25,6

Vyučen/a 11 6,1 6,1 31,7

SŠ bez maturity 13 7,2 7,2 38,9

SŠ s maturitou 66 36,7 36,7 75,6

Vyšší odborné 8 4,4 4,4 80

Vysokoškolské 36 20 20 100

Total 180 100 100

Vzdělání

Valid

 

Ekonomická aktivita 

Čtvrtou a poslední hodnocenou identifikační otázkou byl typ ekonomické aktivity, 

jejichž 7 kategorií zahrnují všechny relevantní aktivity občanů. Bližší procentuální zastoupení 

můžeme sledovat v tabulce 4.6. Vidíme, že nejvíce zastoupeni jsou studenti (38 %)  

a zaměstnanci ve státním sektoru (28 %). Mizivě se na výzkumu podíleli nezaměstnaní (2 %) 

a občané v domácnosti (1 %). Z důvodu malého počtu zúčastněných byly v rámci hodnocení 

výsledků třídění 2. stupně sloučeny kategorie respondentů v domácnosti a nezaměstnaných. 

Tab. 4.6 Ekonomická aktivita 

 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent

Studující 69 38,3 38,3 38,3

Soukromý podnikatel 11 6,1 6,1 44,4

Zaměstnanec v soukromém sektoru 23 12,8 12,8 57,2

V domácnosti 1 0,6 0,6 57,8

Důchodce 21 11,7 11,7 69,4

Zaměstnanec ve státním sektoru 52 28,9 28,9 98,3

Nezaměstnaný 3 1,7 1,7 100

Total 180 100 100

Ekonomická aktivita

Valid
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5 Analýza výsledků výzkumu 

Tato kapitola je věnována vyhodnocení a interpretaci výsledků marketingového 

výzkumu, jehož prioritním cílem bylo zjištění atraktivity města Krnova prostřednictvím 

hodnocení spokojenosti obyvatel s poskytovanými službami, zaměřený zejména na vnímání 

kvality a úrovně bydlení, dopravní infrastruktury, životního prostředí, sítě zdravotnických 

služeb a v neposlední řadě i správy a samosprávy.  

První podkapitola je rozdělena do logických celků podle různých oblastí, těmi jsou: 

bydlení, životní prostředí, pracovní příležitosti, služby a volný čas, bezpečnost občanů, 

doprava, zdravotnictví, správa a samospráva a nakonec celková spokojenost s životem ve 

městě. Hodnocení těchto oblastí je analyzováno z hlediska třídění prvního i druhého stupně 

realizované v programech MS Excel a SPSS. Vybrané tabulky třídění 2. stupně lze nalézt 

v příloze č. 2.  Druhá podkapitola analýzy je zaměřena na vyhodnocení předem definovaných 

hypotéz. Ke zjišťování daných závislostí napomáhaly testy programu SPSS. Poslední část 

analýzy je věnovaná podrobnější charakteristice poziční mapy spokojenosti a důležitosti.  

5.1 Úroveň bydlení 

V této oblasti dotazníkového šetření byla zjištěna doba života respondentů v Krnově, 

spokojenost s dosavadní úrovní svého bydlení, dále jaký typ zástavby obývají, způsob 

zlepšení bytové situace, spokojenost s počtem parkovacích ploch u svého bydlení a nakonec 

respondenti uvedli i celkovou spokojenost se stavem okolního bydlení. 

5.1.1 Doba žití ve městě 

Cílem úvodní otázky dotazníku bylo zjistit dobu, po kterou již respondenti obývají 

město Krnov. Drtivá většina odpovídajících uvedla možnost více než 10 let (82 %).  

Můžeme říci, že přibližně 80 % mužů i žen bydlí ve městě více než 10 let a 5 % obou 

pohlaví maximálně 5 let. Taktéž lze konstatovat podobné výsledky u věkově kategorie. Za 

zmínku stojí 96% podíl respondentů nad 60 let, kteří v Krnově žijí více než 10 let. V rámci 

vzdělání se výsledky nijak neliší, opět přes 80 % respondentů se základním, středoškolským 

s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním žije v Krnově více ne 10 let. Jenom skupina 

občanů s vyšším odborným vzděláním, střední školou bez maturity a výučním listem jistým 

způsobem vybočila a to nižším zastoupením 59 % odpovědí více než 10 let. 86 % studentů,  
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82 % zaměstnanců v soukromém sektoru a 95 % důchodců žije ve městě více než 10 let. 

Zřetelným důvodem nejvyššího procentuálního zastoupení důchodců poukazuje na to, že jsou 

v tomto městě zvyklí a zabydlení, neradi opouštějí místo, kde strávili většinu svého života. 

Obr. 5.1 Doba žití ve městě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Spokojenost s úrovní bydlení 

Účelem otázky týkající se úrovně bydlení bylo zjistit, jak jsou občané spokojeni 

s dosavadní úrovní svého bydlení. Z výzkumu vyplynulo, že 81 % respondentů je se svým 

bydlením velmi nebo spíše spokojeno. Naopak se svou bytovou situací není spokojeno celých 

10 %. 

V rámci pohlaví 76 % mužů a 85 % žen je spokojeno se svou úrovní bydlení. Vyšší 

nespokojenost se decentně projevila u mužů a to 13 %. Největší procento spokojených  

u věkových kategorií se vyskytuje u skupiny občanů věku 45 – 59 let a to ve výši 83 %. Ale je 

třeba podotknout i skutečnost, že žádný z respondentů nad 60 let není nespokojený se svou 

dosavadní úrovní bydlení. Lidé v tomto věku jsou zvyklí na svůj standard bydlení a špatně by 

snášeli razantní změnu prostředí. Všechny vzdělanostní kategorie jsou spokojeny s bydlením 

hodnotou vyšší než 80 %. Respondenti se základním vzděláním jsou také zároveň skupinou 

nejvíce nespokojených. 
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5.1.3 Typ stavebního objektu 

Další položená otázka v dotazníku byla zaměřená na to, jaký typ zástavby respondenti 

obývají. Nejčastější odpovědí se stal se 47 % byt. Jako jiný typ zástavby respondenti nejvíce 

uváděli cihlový dům.  

Muži (44 %) i ženy (49 %) nejvíce obývají byty. Naopak nejméně se objevila jako 

odpověď dvojdomek.  V rámci věkové kategorie se ve všech případech ukázal byt jako 

nejčastější obydlí, jedinou výjimkou se stali občané s věkem nad 60 let, kde si první místo  

se svými 38 % zajistil rodinný dům. U vzdělání se projevily odlišné výsledky, kdy 

respondenti se základním vzděláním a střední školou s maturitou obývají nejvíce byty. 

Občané se střední školou bez maturity, výučním listem a vyšším odborným vzděláním 

označili nejčastěji rodinný dům. A u vysokoškolského vzdělání se vyskytuje ve stejném 

procentuálním zastoupení (28 %) byt, panelový dům i dvojdomek. V rámci ekonomické 

aktivity se objevuje opět nejčastěji byt, kromě skupiny důchodců, kteří nejčastěji bydlí 

v dvojdomku. 

Obr. 5.2 Typ stavebního objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Možnost zlepšení bydlení 

Při dotázaní, zda by respondenti chtěli zlepšit úroveň svého bydlení, odpovědělo 48 % 

ano a 52 % by svou bytovou situaci neměnilo.  
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Pohlaví ukázalo určitou odlišnost, kdy muži by svou situaci neměnili, naopak ženy by 

z 55 % své obydlí změnili. Věkové kategorie 15 – 18 let, 45 – 59 let a nad 60 let  

(92 %) by svou zástavbu neměnilo, všechny ostatní kategorie však ano. U nejmladší skupiny 

je nejpravděpodobnějším důvodem nedostatek finančních prostředků nebo situace, kdy stále 

sdílejí své bydlení s rodiči. U občanů nad 45 let lze vzít v úvahu více faktorů, a to výhodnou 

cenu dosavadního bydlení, blízkost zaměstnání svého bydliště či neochotu změnit dosavadní 

prostředí. Jedinou skupinou v rámci vzdělání, která by chtěla jiný typ obydlí, se stala střední 

škola s maturitou. Zaměstnanci ve státním a soukromém sektoru by také rádi změnili svůj typ 

bytové zástavby. 

Obr. 5.3 Možnost zlepšení úrovně bydlení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Způsob zlepšení bytové situace 

Respondenti, kteří by rádi změnili typ svého bydlení, by tak učinilo nejraději ve 

prospěch přestavby bytu (39 %), koupě domu (20 %) nebo výstavby domu (19 %). Nejčastěji 

uváděným jiným typem zlepšení se stala koupě bytu.  

U mužů převládla výstavba domu a přestavba bytu, u žen koupě domu a také 

přestavba bytu. Věková kategorie 19 – 24 let by nejraději koupila dům, kategorie 25 – 44 let 

by si ráda dům postavila. Respondenti se základním, vysokoškolským vzděláním a se střední 

školou s maturitou, by zlepšili svou situaci výběrem dvojdomku. V rámci ekonomické 

aktivity byla nejčastější odpovědí dvojdomek, a to u zaměstnanců ve státním i soukromém 

sektoru a důchodců. 
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Obr. 5.4 Způsob zlepšení bytové situace 

 

5.1.6 Spokojenost s počtem parkovacích ploch 

Součástí oblasti bydlení bylo také zhodnocení počtu parkovacích ploch u bydlení 

respondentů. 45 % občanů zaujímá neutrální postoj, 39 % hodnotí množství parkovacích míst 

jako dostatečné a celých 16 % jako nedostatečné. Ti, kteří nejsou spokojení s počtem 

parkovacích ploch, uvedli také ulici, kde by bylo potřeby zlepšení. Mezi tyto ulice patří 

Hlubčická, SPC, Sovova, Bezručova, Eduarda Hakena, Mikulášská, E. F. Buriana, Hřbitovní, 

Dvořákův okruh, Žižkova a Budovatelů. 

Pohlaví se ve výsledcích shoduje se základním výzkumem, kdy většina zaujímá 

neutrální postoj. Věkové kategorie 15 – 18 let a 19 – 24 let zastávají názor, že počet 

parkovacích ploch u jejich bydlení je dostatečný. Zbytek kategorií opět zaujímá neutrální 

postoj. Respondenti se základním a vyšším odborným vzděláním, střední školou bez maturity 

a výučním listem jsou s počtem spokojeni, a proto jako nejčastější odpověď označovali 

„dostatečně“. V rámci ekonomické aktivity se jedinou skupinou, která nachází počet 

parkovacích míst jako dostatečný, stali studenti. Důvodů můžeme nalézt hned několik, mezi 

ty nejvíce zásadní lze zařadit nevlastnění automobilu nebo bydlení na studentských kolejích, 

kde kapacita parkovacích míst je dostatečná. 
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Obr. 5.5 Spokojenost s počtem parkovacích ploch u svého bydlení 

 

5.1.7 Celková spokojenost se stavem okolního bydlení 

Závěr oblasti bydlení představovala otázka týkající se celkové spokojenosti 

respondentů s bydlením a veřejným prostranstvím v bytových zónách. 69 % občanů je s tímto 

okolím spokojeno, naopak 14 % nespokojeno.  

Z procentuálního zastoupení jsou více spokojenější ženy (74 %) než muži (65 %). 

Zajímavou statistiku přinesla věková kategorie, kdy u skupiny respondentů nad 60 let je 

s veřejným prostranstvím svého bydlení nespokojeno celých 42 % a pouhých 23 % je 

spokojeno. Opět největší nespokojenost jsme zaznamenali u vysokoškoláků, kdy s obytnou 

zónou je spokojeno 53 % a nespokojeno 36 % respondentů. Žádný ze zaměstnanců 

v soukromém sektoru není velmi spokojen, naopak celých 61 % je spíše spokojeno. Skupina 

důchodců také vyjádřila svou nespokojenost ve výši 52 %. Nespokojenost může vyplývat 

z hlučnosti mladších rodin s dětmi, nedostatku zeleně či laviček k odpočinku v okolním 

bydlení. 

Za pomocí chí-kvadrát testu byly zjištěny závislosti jednotlivých identifikačních 

otázek a spokojenosti se stavem okolního bydlení. Jednotlivé signifikance u věkové kategorie 

(0,000), ekonomické aktivity (0,000) a vzdělání (0,000) prokázaly závislost proměnných. 

Jelikož ale nebyla splněna podmínka, že nejvíce 20 % buněk má očekávanou četnost menší 

než 5, není možné závislost potvrdit, protože by pravděpodobně nebyla správná. Pro lepší 

výsledek bychom museli spojit jednotlivé kategorie. Signifikance čtvrté identifikační otázky 
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dosáhla hodnoty 0,097, což představuje nezávislost pohlaví a spokojenosti se stavem okolního 

bydlení. Zde byly splněny obě podmínky. 

Obr. 5.6 Spokojenost s celkovým stavem okolního bydlení 

 

5.2 Kvalita životního prostředí 

Tato oblast dotazníkového šetření byla zaměřena na spokojenost respondentů 

s kvalitou životního prostředí ve městě a také na problémy, které je v této věci třeba řešit. 

Stav životního prostředí je jedním z klíčových faktorů kvality života obyvatel města a jejich 

vztahu k městu. 

5.2.1 Spokojenost s kvalitou životního prostředí 

Hodnoceno pohledem respondentů vykazuje Krnov velmi dobrou kvalitu prostředí. 

Z výzkumu můžeme konstatovat, že většina respondentů je s kvalitou životního prostředí ve 

městě Krnov spokojena (72 %). Naopak 16 % všech dotázaných zastává úplně opačný názor  

a zbytek se k tomu staví neutrálně (10 %).  

Spokojenost obou pohlaví se pohybuje přibližně na stejné hodnotě, přičemž větší 

procento nespokojenosti se objevuje u mužů (18 %). Nejvyšší spokojenost ke kvalitě 

životního prostředí má věková kategorie 25 – 44 let (86 %). Naopak nejvíce nespokojený 

postoj zaujímá věková skupina respondentů nad 60 let (50 %). V rámci vzdělání stojí  

za zmínku vysoká spokojenost občanů se základním vzděláním (92 %) a nespokojenost 

občanů s vysokoškolským diplomem (36 %). Ekonomická aktivita ukázala  



- 46 - 

u většiny kategorií spokojenost vyšší než 75 %, s výjimkou skupiny důchodců, u kterých  

se nevyskytuje ani jeden s odpovědí „velmi spokojen“ a nespokojenost dosahuje 62 %.  

Za pomocí chí-kvadrát testu byly zjištěny závislosti jednotlivých identifikačních 

otázek a spokojenosti s kvalitou životního prostředí. Jednotlivé signifikance u věkové 

kategorie (0,000), ekonomické aktivity (0,000) a vzdělání (0,000) prokázaly závislost 

proměnných. Jelikož ale nebyla splněna podmínka, že nejvíce 20 % buněk má očekávanou 

četnost menší než 5, není možné závislost potvrdit, protože by pravděpodobně nebyla 

správná. Pro lepší výsledek bychom museli spojit jednotlivé kategorie. Signifikance čtvrté 

identifikační otázky dosáhla hodnoty 0,574, což představuje nezávislost pohlaví  

a spokojenosti s kvalitou životního prostředí. Zde byly splněny obě podmínky. 

5.2.2 Problémy životního prostředí 

V rámci této otázky měli respondenti označit tři problémy, které podle nich 

nejzávažněji narušují životní prostředí města Krnova. Na prvních třech místech se umístily 

tyto problémy: pohozené odpadky (73 %), velký provoz automobilů (52 %) a málo kontejnerů  

a odpadkových košů (44 %). Nejméně objevující se problém podle respondentů je topení 

nekvalitními palivy. Zajímavou poznámkou je obsazení odpovědi „jiný“, kdy velké množství 

respondentů si stěžuje na psí exkrementy a na nepojízdné automobily odstavené  

na parkovištích. Pociťovaná intenzita konkrétních problémů životního prostředí Krnova je 

zřejmá z grafu 5.7. 

Obr. 5.7 Nejzávažnější problémy v rámci životního prostředí 
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U pohlaví najdeme stejné problémy jako u základních výsledků. Muže ale navíc trápí 

ještě smog (35 %) a ženy hluk (37 %). Respondenty všech věkových kategorií nejvíce vadí 

pohozené odpadky, které u dvou skupin dosáhly procentuálního zastoupení přes 90 %. Je 

třeba zvýraznit i názor kategorie 45 – 59 let, u které se vysoko umístil problém nelegálních 

skládek. V rámci vzdělání je na místě zmínit problém hluku (47 %) u respondentů se střední 

školou bez maturity, s vyšším odborným vzděláním a výučním listem. Respondenti podle 

ekonomické aktivity se shodli na problémech pohozených odpadků, velkého provozu 

automobilů a malého množství odpadkových košů. U důchodců se ve velké míře objevuje 

stížnost na psí exkrementy. 

5.3 Pracovní příležitosti, služby a volný čas 

Jako součást hodnocení kvality života ve městě byla respondentům položena řada 

heterogenních otázek týkající se spokojenosti a důležitosti s různými aktivitami v rámci 

města, dále na služby a zařízení sportovního a kulturního charakteru, které respondenti 

postrádají. Závěrečná otázka se týkala hodnocení možnosti využití volného času ve městě. 

5.3.1 Spokojenost s aktivitami města 

Z obr. 5.8 můžeme vidět, jak občané města Krnova hodnotili spokojenost 

s jednotlivými aktivitami na škále 1 – 5 přepočítané na index spokojenosti. Spokojenost pod 

průměrem 3 se objevila u všech definovaných aktivit. Nejhůře dopadla nabídka pracovních 

míst s průměrem 3,8, což znamená 26 % vyjádřené indexem spokojenosti. 

Nejvyšší spokojenost u mužů i žen padla na stejnou aktivitu, a to na síť 

zdravotnických služeb. U mužů se nespokojenost objevuje ve vyšší míře i u bezpečnostní 

situace. Můžeme konstatovat, že s narůstajícím věkem se zhoršuje spokojenost respondentů 

s hodnocenými charakteristikami. U všech vzdělanostních skupin stojí za zmínku vysoká 

nespokojenost s nabídkou pracovních míst, která u středoškoláků s maturitou dokonce dosáhla 

průměrné hodnoty 4,2. Výsledky ekonomické aktivity lze srovnat se základním výzkumem, 

kdy většina kategorií je vysoce nespokojena s nabídkou pracovních míst a bezpečnostní 

situací. 
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Obr. 5.8 Spokojenost s aktivitami města Krnova 

Za pomocí testu one-way ANOVA byly zjištěny závislosti jednotlivých 

identifikačních otázek a spokojenosti s aktivitami města. U respondentů nezáleželo  

na pohlaví, pokud hodnotili spokojenost s nabídkou pracovních míst, s úrovní dopravy do 

zaměstnání, se sítí zdravotnických služeb, s kulturním vyžitím a s příležitostmi aktivního 

sportovního vyžití. Spokojenost se všemi charakteristikami závisí na věku respondenta.  

U občanů nezáleželo na vzdělání, pokud hodnotili spokojenost se sítí zdravotnických služeb, 

s údržbou památek a s bezpečnostní situací. Ekonomická aktivita prokázala závislost u všech 

charakteristik s výjimkou nabídky pracovních míst, sítě zdravotnických služeb a kulturního 

vyžití. 

5.3.2 Důležitost aktivit města 

Účelem otázky bylo zjistit, které charakteristiky města Krnova jsou pro občany 

důležité. Pro 89 % respondentů je nejdůležitější nabídka pracovních míst. Hned za ní  

se umístila bezpečnostní situace a síť zdravotnických služeb. Naopak nejméně důležitými 

aktivitami se staly údržba kulturních památek a příležitosti aktivního sportovního vyžití. 

Nejdůležitějšími charakteristikami u mužů stala bezpečnostní situace, nabídka 

pracovních míst a síť zdravotnických služeb. Naopak za nejméně důležité muži považují 

příležitosti aktivního sportovního vyžití. Ženy taktéž upřednostňují nabídku pracovních míst  

a bezpečnostní situaci. Nejméně důležitá je pro ženy údržba kulturních památek. Ve většině 

věkových kategorií je nejdůležitější charakteristikou nabídka pracovních míst, výjimku 
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představuje nejstarší skupina občanů, u kterých tuhle pozici převzala síť zdravotnických 

služeb. Občané nad 60 let už tolik nevěnují pozornost nabídce pracovních míst, jelikož by ve 

svém věku už obtížně hledali práci, dalším důvodem může být možnost odchodu do 

předčasného důchodu. V rámci vzdělání můžeme říci, že všechny kategorie se shodují na 

dvou charakteristikách, které byly nejlépe hodnoceny a to nabídka pracovních míst  

a bezpečnostní situace. Totéž lze konstatovat i z hlediska ekonomické aktivity. 100 % 

důchodců považuje síť zdravotnických služeb za nejvíce nebo spíše důležitou. V tomto 

případě je důvod více než zřetelný, důchodci jsou ve věku, ve kterém se častěji potýkají 

s nemocemi a jsou tak více zdravotně ohroženi.  

Obr. 5.9 Důležitost aktivit města Krnova 

5.3.3 Postrádané služby 

Součástí této oblasti bylo třeba také zjistit, které služby respondenti v Krnově 

postrádají. 39 % respondentů je s rozsahem služeb ve městě spokojeno, a tak nepostrádají 

žádné. Nejvíce postrádané služby, které vyplynuly z výzkumu lze pozorovat v grafu 5.10. 

Nejčastější uváděnou službou z odpovědi „jiný“ se stalo knihkupectví, sociální poradna  

a jesle. 

U pohlaví se opět nejvíce vyskytuje odpověď „nepostrádám žádné“. Muži (37 %) ve 

srovnání s ženami (29 %) více postrádají čistírny. Pokud vezmeme v potaz věkovou kategorii, 

výrazně se odlišuje skupina respondentů ve věku 45 – 59 let a nad 60 let, u kterých je nejvíce 

postrádaná čistírna (60 %). Kategorie občanů s vysokoškolským diplomem by nejraději 
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přivítala obuvnictví (33 %), čistírnu (36 %) a prádelnu (36 %). Nejvíce služeb v rámci 

ekonomické aktivity postrádá skupina důchodců, a to opět čistírny (52 %) a prádelny (62 %). 

Obr. 5.10 Postrádané služby ve městě 

5.3.4 Postrádaná zařízení sportovního charakteru 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že 37 % respondentů nepostrádá žádná zařízení 

sportovního charakteru ve městě. Nejvíce postrádaným objektem sportovního charakteru jsou 

koupaliště a bazény (35 %), trasy na kolečkové brusle (23 %), sportovní areály pro malé děti 

(22 %), fitness centrum (16 %) a cyklostezky (9 %). Respondenti, kteří označili odpověď 

„jiný“ nejvíce uváděli aquapark a tratě na motokros. 

V rámci pohlaví se vyskytují zanedbatelné rozdíly, kdy muži by preferovali koupaliště 

a bazény (42 %) a ženy by zase raději uvítali trasy na kolečkové brusle (32 %). Většina 

věkových kategorií postrádá koupaliště a bazény, kdy procentuální zastoupení je vždy vyšší 

než 30 %. Jako výjimku lze uvést věkovou kategorii 25 – 44 let, která by souhlasila nejvíce  

se sportovním vyžitím pro malé děti. Vzdělání i ekonomická aktivita prokázaly obdobné 

výsledky, kdy většinou jsou nejvíce postrádaná koupaliště, bazény, ale také areály  

pro sportovní vyžití malých dětí. 
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Obr. 5.11 Postrádaná zařízení sportovního charakteru ve městě 

5.3.5 Postrádaná zařízení kulturního charakteru 

Z grafu 5.12 je zřejmé, že 34 % respondentů nepostrádá žádná kulturní zařízení  

ve městě Krnov. Mezi nejvíce postrádané objekty kulturního charakteru lze zařadit: zábavní 

centrum pro mládež (32 %), divadlo má málo představení (32 %) a diskotéky (21 %). Nejvíce 

postrádaným zařízením z odpovědi „jiný“ respondenti uváděli wellness centrum a nekuřáckou 

restauraci.  

Obr. 5.12 Postrádaná kulturní zařízení ve městě 
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Muži i ženy by nejvíce přivítali více představení v divadle a zábavní centrum pro 

mládež. Diskotéky jsou nejvíce postrádané věkovou skupinou 15 – 18 let (38 %) a 19 – 25 let 

(42 %). Většina respondentů s různým vzděláním se shodla na tom, že divadlo má málo 

představení (kromě středoškoláků s maturitou). Kategorie studujících by samozřejmě uvítala 

více diskoték a představení v divadle. Nedostatek diskoték vyjádřený studenty je z důvodu 

toho, že jsou ve věku, kdy si hledají partnery, nové přátele a nejčastěji vyhledávají zábavu 

tohoto typu. 

5.3.6 Využití volného času 

Spokojení jsou občané také při hodnocení volného času v Krnově, kdy celých 11 % 

hodnotí možnosti volného času jako výborné a 73 % jako dostačující. Za nedostatečné 

považují možnosti, které nabízí město, jen 16 % respondentů. 

Více spokojeni s volnočasovým využitím jsou muži, kdy pouze 13 % považuje 

možnosti za nedostačující (u žen 19 %). Celých 100 % občanů nad 60 let označilo možnosti 

využití volného času jako dostačující, naopak 28 % věkové kategorie 19 – 24 let jako 

nedostačující. Podstatným kladným rozdílem u vzdělání představuje kategorie respondentů  

se střední školou bez maturity, s vyšším odborným vzděláním a výučním listem, kteří 

považují z 31 % využití volného času jako výborné a ze 47 % jako dostačující. Pro 90 % 

zaměstnanců v soukromém sektoru a důchodců jsou volnočasové možnosti dostačující. 

Obr. 5.13 Hodnocení možností využití volného času 
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5.4 Bezpečnost občanů 

Důležitou součásti kvality života ve městě je skutečnost, aby se občan cítil bezpečně. 

V této oblasti bylo zjištěno, jak hodnotí občané celkovou spokojenost s bezpečností ve městě, 

dále jaká rizika mohou občany ohrožovat a na která místa je nejméně bezpečné se v Krnově 

vydat. 

5.4.1 Celková spokojenost s bezpečností  

Smyslem otázky bylo zjistit, jak jsou respondenti města Krnova celkově spokojeni 

s bezpečností. Důležitým impulsem je docela nízká spokojenost, kdy pouhé 3 % občanů je 

velmi spokojeno a 45 % spíše spokojeno. 

Ani jeden z mužů není s bezpečností města velmi spokojen a 32 % je spíše spokojeno. 

Opačné pohlaví se ve městě cítí bezpečněji, naznačuje to 68 % spokojených žen. Nulové 

zastoupení velmi spokojených se objevuje také u věkových kategorií 15 – 18 let, 45 – 59 let  

a respondentů nad 60 let. U občanů se základním a vysokoškolským vzděláním, dále  

u soukromých podnikatelů, zaměstnanců v soukromém sektoru a důchodců taktéž nulové 

zastoupení velmi spokojených potvrzuje malou bezpečnost v tomto městě.  

Za pomocí chí-kvadrát testu byly zjištěny závislosti jednotlivých identifikačních 

otázek a spokojenosti s bezpečnostní situací. Jednotlivé signifikance u věkové kategorie 

(0,000), ekonomické aktivity (0,023) a vzdělání (0,000) prokázaly závislost proměnných. 

Jelikož ale nebyla splněna podmínka, že nejvíce 20 % buněk má očekávanou četnost menší 

než 5, není možné závislost potvrdit, protože by pravděpodobně nebyla správná. Pro lepší 

výsledek bychom museli spojit jednotlivé kategorie. Signifikance čtvrté identifikační otázky 

dosáhla hodnoty 0,001, což představuje závislost pohlaví a spokojenosti s bezpečností. V této 

situaci byla podmínka nejvíce 20 % buněk s četností menší než 5 splněna. 

5.4.2 Největší rizika 

Respondenti měli za úkol v rámci otázky označit největší bezpečnostní rizika ve 

městě. Největší riziko podle občanů představují Romové (73 %), bezdomovci (55 %), krádeže 

(52 %) a vandalismus (52 %). Nejméně uváděným rizikem s 29 % se stal nedostatek 

kamerových systémů. 

Obě pohlaví se shodli na největším riziku, na Romech. V dalších nebezpečích se však 

liší. Mužům dále nejvíce starostí dělá vandalismus a bezdomovci, naopak ženám krádeže. 
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Výsledky dle věkové kategorie se moc neliší, opět převládají Romové a krádeže. Výjimkou 

jsou občané starší 60 let, u kterých jsou hned 4 rizika zastoupeny více než 80 %. Je zřejmé, že 

nejvíc rizik vidí ve společnosti proto, že jsou ve svém věku, více zranitelnější než mladší 

skupiny obyvatel. V rámci vzdělání vidí v Krnově nejvíce rizik skupina vysokoškoláků. 

Z hlediska ekonomické aktivity je třeba zmínit skupinu důchodců, u kterých všechny rizika 

dosahují více než 70 % a problém výtržnictví dokonce označil každý z nich. 

Obr. 5.14 Největší bezpečnostní rizika ve městě 

5.4.3 Nejméně bezpečné lokality 

Dotazovaní měli v této otázce označit tři lokace ve městě Krnov, která jsou nejvíce 

riziková, respektive nejméně bezpečná. Nejnebezpečnější místa ve městě jsou podle 

respondentů: romské lokality (78 %), parky (67 %) a autobusové či vlakové nádraží (50 %). 

Nejméně rizikovou je naopak ulice Revoluční a Opavská. V těchto lokalitách se ve větší míře 

pohybují Romové a také jsou nejfrekventovanější z hlediska dopravy. V odpovědi „jiný“  

se nejvíce objevovala lokace před supermarkety. 

Obě pohlaví cítí riziko na stejných místech, a to v romských lokalitách a parcích. 

Naopak se muži cítí nejméně ohroženě na ulici Opavská a ženy v Revoluční ulici. U všech 

věkových kategorií se vyskytuje jako největší riziko romská lokalita, výjimku představuje 

skupina občanů starších 60 let, u kterých se naopak prokázalo jako riziko nejmenší. Tato 

věková kategorie se cítí nejnebezpečněji na náměstí. Hledisko vzdělání poukazuje u všech 

skupin na riziko romských lokalit, až na vysokoškoláky, kteří shledávají jako nejvíce 



- 55 - 

nebezpečnou lokalitu parky. V rámci ekonomické aktivity je situace podobná, kde výjimku 

v tomto případě tvoří důchodci, kteří spatřují jako nejvíce rizikové oblasti parky a náměstí. 

Obr. 5.15 Nejméně bezpečná místa v Krnově 

5.5 Doprava 

V této oblasti dotazníkového šetření byly zjištěny nejzávažnější problémy, jež  

se vyskytují v dopravě města Krnova a také celková spokojenost s dopravní infrastrukturou. 

5.5.1 Nejzávažnější problémy 

Respondenti měli obligátně vybrat tři problémy, s nimiž se doprava města Krnova 

nejvíce potýká. Nejvíce závažné potíže v dopravě respondenti spatřují v technickém stavu 

silnic (74 %), neohleduplnosti řidičů (56 %), velkém počtu a provozu kamionů (44 %)  

a také v zimní údržbě cest (42 %). Nejčastěji v odpovědi „jiný“ respondenti uváděli málo 

spojů MHD a chybějící obchvat. 

Obě pohlaví se shodují na dvou největších problémech v dopravě, a to technickém 

stavu silnic a neohleduplnosti řidičů. U věku se neprokázaly větší odlišnosti, většina 

věkových kategorií vidí nedostatky v technickém stavu silnic a v zimní údržbě cest. Přibližně 

podobné výsledky můžeme konstatovat i z hlediska vzdělání a ekonomické aktivity. Je ale 

třeba zmínit skupinu soukromých podnikatelů, u kterých představuje značný problém také 

velký provoz a počet kamionů a hustota dopravy. 
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Obr. 5.16 Nejzávažnější problémy v dopravě města 

 

5.5.2 Celková spokojenost s dopravní infrastrukturou 

Co se týká celkové spokojenosti s dopravní infrastrukturou, je na místě říci,  

že výsledky nejsou až tak příznivé. 

V rámci pohlaví lze konstatovat, že muži jsou mírně nespokojenější než ženy. Hned  

u 3 věkových kategorií (19 – 24 let, 45 – 59 let, nad 60 let) se vyskytuje nulové procentuální 

zastoupení velmi spokojených. Zajímavá je statistika, kdy žádný respondent ve věku  

15 – 18 let není nespokojený s dopravní infrastrukturou. Nejvíce nespokojenou skupinou 

v rámci vzdělání jsou středoškoláci bez maturity, respondenti s vyšším odborným vzděláním  

a výučním listem. Hrozivá nespokojenost s dopravní infrastrukturou se vyskytuje  

u soukromých podnikatelů (64 % spíše nespokojených) a také u důchodců (43 % spíše 

nespokojených). 

Za pomocí chí-kvadrát testu byly zjištěny závislosti jednotlivých identifikačních 

otázek a spokojenosti s dopravní infrastrukturou. Jednotlivé signifikance u věkové kategorie 

(0,001) a vzdělání (0,000) prokázaly závislost proměnných. Signifikance u pohlaví (0,570)  

a ekonomické aktivity (0,247) naznačila nezávislost proměnných. Jelikož ale nebyla splněna 

podmínka, že nejvíce než 20 % buněk má očekávanou četnost menší než 5, není možné 

závislost potvrdit, protože by pravděpodobně nebyla správná. Pro lepší výsledek bychom 

museli spojit jednotlivé kategorie. 
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5.6 Zdravotnictví 

Zdravotnická péče je jedním z klíčových faktorů kvality života ve městě. Tato oblast 

dotazníkového šetření měla za úkol zajistit odpovědi na to, jaká zařízení zdravotnického 

charakteru respondenti postrádají a také jaká je celková spokojenost se službami  

ve zdravotnictví. 

5.6.1 Postrádaná zdravotnická zařízení 

Úkolem respondentů bylo označit zařízení zdravotnického charakteru, které ve městě 

postrádají. Na nejvyšší příčce se umístil nedostatek zubařů (48 %), dále pohotovost (32 %), 

rehabilitační centra (22 %) a počet lékáren (14 %). Z celkového počtu dotazovaných 

nepostrádá žádná zařízení 40 % respondentů. V rámci odpovědi „jiný“ se několikrát objevila 

zubařská pohotovost. 

Obr. 5.17 Postrádaná zdravotnická zařízení města Krnova 

 

Obě pohlaví postrádají nejvíce zubaře a pohotovost. Nejvíce zařízení zdravotnického 

charakteru chybí věkové kategorii starší 60 let, kdy hned u 3 odpovědí se vyskytuje 

procentuální zastoupení vyšší než 60 %. Důvodem je skutečnost, že u této kategorie je výskyt 

nemocí o mnoho častější než u mladších skupin. U vysokoškolského vzdělání na rozdíl od 

jiných dominuje více odpovědí, a to nedostatek zubařů (67 %), rehabilitační centra (36 %)  

a počet lékáren (31 %). U ekonomické aktivity je třeba zmínit skupinu důchodců, která 
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postrádá téměř všechny zmíněné odpovědi v dotazníku. Nejvíce však rehabilitační centra (76 

%). Logická je i vyšší potřeba rehabilitačních center skupiny důchodců, které více trápí 

zdravotní problémy v porovnání s jinou skupinou občanů. 

5.6.2 Celková spokojenost se službami ve zdravotnictví 

Se službami ve zdravotnictví je velmi spokojeno 6 % respondentů a 55 % je spíše 

spokojeno. Na druhé straně je zanedbatelné množství nespokojených občanů (9 %). 

V rámci pohlaví se spokojenost i nespokojenost se službami vyskytovala téměř 

srovnatelně. U věkové kategorie 19 – 24 let se nevyskytuje ani jeden respondent, který je 

velmi spokojen. Totéž lze říci o skupině občanů starších 60 let, u kterých se zároveň 

neobjevila odpověď velmi nebo spíše nespokojený. Z hlediska vzdělání se nejvyšší procento 

spokojenosti prokázalo u vysokoškoláků a respondentů se střední školou s maturitou (nad  

60 %). Žádný soukromý podnikatel není se zdravotnictvím velmi spokojen, ale celých 64 % je 

spíše spokojeno. 

Za pomocí chí-kvadrát testu byly zjištěny závislosti jednotlivých identifikačních 

otázek a spokojenosti se službami ve zdravotnictví. Jednotlivé signifikance u věkové 

kategorie (0,000) a vzdělání (0,005) prokázaly závislost proměnných. Signifikance u pohlaví 

(0,731) a ekonomické aktivity (0,274) naznačila nezávislost proměnných. Jelikož ale nebyla 

splněna podmínka, že nejvíce než 20 % buněk má očekávanou četnost menší než 5, není 

možné závislost potvrdit, protože by pravděpodobně nebyla správná. Pro lepší výsledek 

bychom museli spojit jednotlivé kategorie. 

5.7 Správa a samospráva 

V rámci poslední oblasti dotazníkového šetření bylo zjištěno, jak jsou hodnocené 

jednotlivé charakteristiky města, které aktivity vzhledem k vedení města je nutno zlepšit  

a také jaká je celková spokojenost se správou a samosprávou města. 

5.7.1 Charakteristiky města 

Ke známkování jako ve škole došlo při hodnocení charakteristik města Krnova.  

Z obr. 5.18 můžeme vidět, že občané města nejlépe hodnotili zásobování vodou a energiemi 

(1,8), činnost živnostenského (1,9) a finančního úřadu (2,0). Nejhůře hodnocenou 

charakteristikou se stala veřejná doprava (2,9). 
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U pohlaví se objevuje pouze odlišnost při hodnocení finančního úřadu a správního 

řízení, kdy ženy tyto dvě charakteristiky výrazněji ohodnotili odpovědí „výborně“. Všechny 

věkové kategorie se přibližně shodují ve známkování městské policie, která je nejčastěji 

hodnocena známkou „dobře“. U vzdělání je zajímavé připomenout výraznější negativní 

hodnocení vysokoškoláků s údržbou bytového fondu a s nabídkou pozemků. I z hlediska 

ekonomické aktivity se vyskytuje nepříznivé hodnocení ve vysoké míře u důchodců hned  

u 4 charakteristik: propagace města, údržba bytového fondu, prostor pro podnikání a nabídky 

pozemků. 

Obr. 5.18 Charakteristiky města 

5.7.2 Aktivity vedení města, které je potřeba zlepšit 

Respondenti měli v této otázce označit tři nejdůležitější aktivity, které by se měly ve 

vztahu k vedení města zlepšit. Nejvíce uváděná byla vstřícnost úředníků – lepší komunikace 

(59 %), rychlejší vyřizování žádostí na úřadech (57 %) a údržba silnic a chodníků (55 %). 

Potřebnost dalších úřadů či institucí není ve městě prakticky pociťována. Za zamyšlení také 

stojí 22 % lidí, kteří ještě nepřišli do styku s představiteli města. 

Porovnání v pohlaví nepřineslo výraznější rozdíl. Je třeba podotknout, že muži  

by si více přáli zlepšení vstřícnosti úředníků. Více než 60 % respondentů ve věku 45 – 59 let  

by přivítalo změnu k lepšímu při komunikaci s úředníky a údržbě silnic a chodníků. Občané 

s vysokoškolským diplomem neradi čekají při vyřizování žádostí na úřadě, proto by toto 

zlepšení z 81 % podpořili. Z hlediska ekonomické aktivity se ve všech kategoriích vyskytuje 
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vysoké procento zlepšení vstřícnosti úředníků a dynamičtějšího vyřizování záležitostí  

na úřadech. 

Obr. 5.19 Aktivity vedení města, které je potřeba zlepšit 

5.7.3 Celková spokojenost se správou města 

Se správou města je velmi spokojeno pouze 7 % a spíše spokojeno 38 % respondentů. 

Vzhledem k tomu, že 12 % občanů je nespokojených s vedením správy města, mohlo by to 

mít při doporučení určitý inspirativní charakter. Vysokých 43 % zaujímá k této problematice 

neutrální postoj.  

Při srovnání pohlaví můžeme říci, že ženy jsou se správou města spokojenější než 

muži. Nejvíce spokojenou věkovou kategorií se stala skupina respondentů 25 – 44 let (73 %), 

opak představují nejstarší občané (27 %). Nulové zastoupení velmi spokojených se v rámci 

vzdělání objevilo pouze u kategorie vysokoškoláků. Při bližším zkoumání statistik 

ekonomické aktivity je třeba podotknout, že pouze 18 % soukromých podnikatelů a 5 % 

důchodců je spíše spokojeno se správou města. 

Za pomocí chí-kvadrát testu byly zjištěny závislosti jednotlivých identifikačních 

otázek a spokojenosti se správou města. Jednotlivé signifikance u věkové kategorie (0,000), 

vzdělání (0,002), ekonomické aktivity (0,000) a pohlaví (0,031) poukazují na závislost 

proměnných. Ale pouze jediné pohlaví splnilo podmínku, kdy nejvíce 20 % buněk má četnost 

menší než 5. 
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5.8 Celková spokojenost s životem ve městě 

Závěrečnou otázkou bylo nahlédnout do statistik celkové spokojenosti respondentů 

s životem ve městě. Z výzkumu vyplynulo, že 88 % občanů je spokojeno s životem v Krnově. 

Je potřeba zmínit i zanedbatelná 3 % nespokojených respondentů. 

Z hlediska pohlaví jsou ženy (93 %) spokojenější s životem ve městě než muži (84 %). 

Mezi nejvíce spokojené občany v rámci věkové kategorie řadíme nejmladší skupinu (97 %)  

a také respondenty věku 45 – 59 let (94 %). Vzdělání nepřineslo markantnější rozdíly mezi 

kategoriemi. Žádný soukromý podnikatel, zaměstnanec v soukromém sektoru, ani důchodce 

není s životem v Krnově nespokojený. 

Za pomocí chí-kvadrát testu byly zjištěny závislosti jednotlivých identifikačních 

otázek a celkové spokojenosti životem ve městě. Jednotlivé signifikance u věkové kategorie 

(0,000), vzdělání (0,000) a ekonomické aktivity (0,000) prokázaly závislost proměnných. 

Signifikance u pohlaví (0,146) poukázala na nezávislost proměnných. Jelikož ale nebyla 

splněna podmínka, že nejvíce 20 % buněk má očekávanou četnost menší než 5, není možné 

závislost i nezávislost potvrdit, protože by pravděpodobně nebyla správná. Pro lepší výsledek 

bychom museli spojit jednotlivé kategorie. 

5.9 Srovnání spokojeností v jednotlivých oblastech 

Obr. 5.20 Celková spokojenost jednotlivých oblastí města 
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Z grafu 5.20 lze vidět, že občané města Krnova jsou nejvíce spokojení s úrovní 

bydlení. Její hodnota vyjádřena indexem spokojenosti se vyšplhala do výše 79 %. Nejméně 

spokojeni jsou lidé s bezpečností a dopravní infrastrukturou, jejíž hodnota indexu 

spokojenosti je 54 %. 

5.10 Vyhodnocení hypotéz 

5.10.1 Hypotéza č. 1: Existuje závislost mezi pohlavím a celkovou 

bezpečností ve městě. 

Základním předpokladem obecného vyhodnocení závislosti pomocí chí-kvadrát testu 

je určení si nulové a alternativní hypotézy: 

H0: Mezi pohlavím a celkovou bezpečností ve městě existuje závislost 

HA: Mezi pohlavím a celkovou bezpečností ve městě neexistuje závislost 

Zároveň musí být splněny dvě podmínky: nejvíce 20 % buněk má očekávanou četnost 

menší než pět a také očekávaná četnost pro každou buňku je větší než jedna. 

Tab. 5.1 Chí-kvadrát hypotézy č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky 5.1 vidíme, že první podmínka je splněna, protože přesně 20 % buněk má 

očekávanou četnost menší než pět. Druhá podmínka je taky splněna, očekávaná četnost pro 

každou buňku je 2,97. Hodnota chí-kvadrát testu je menší než 0,05, proto existuje mezi znaky 

závislost. Přijímáme tedy nulovou hypotézu. Mezi pohlavím a celkovou bezpečností ve městě 

existuje závislost. 

 

 

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square
18,840a 4 0,001

Likelihood Ratio 21,349 4 0

Linear-by-Linear Association 11,276 1 0,001

N of Valid Cases 180

Chi-Square Tests

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,97.
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5.10.2 Hypotéza č. 2: Vzdělání ovlivňuje možnost zlepšit si úroveň svého 

bydlení. 

H0: Vzdělání ovlivňuje možnost zlepšit si úroveň svého bydlení 

HA: Vzdělání neovlivňuje možnost zlepšit si úroveň svého bydlení 

 

Tab. 5.2 Chí-kvadrát hypotézy č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky 5.2 vidíme, že první podmínka je splněna, protože přesně 16,7 % buněk má 

očekávanou četnost menší než pět. Druhá podmínka je taky splněna, očekávaná četnost pro 

každou buňku je 3,87. Hodnota chí-kvadrát testu je menší než 0,05, proto existuje mezi znaky 

závislost. Přijímáme tedy nulovou hypotézu. Vzdělání ovlivňuje možnost zlepšit si úroveň 

svého bydlení. 

5.10.3 Hypotéza č. 3: Existuje závislost mezi délkou života ve městě a 

spokojeností s příležitostmi aktivního sportovního vyžití. 

H0: Existuje závislost mezi délkou života a spokojeností s příležitostmi aktivního sportovního 

vyžití 

HA: Neexistuje závislost mezi délkou života a spokojeností s příležitostmi aktivního 

sportovního vyžití 

 

 

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square
12,163a 5 0,033

Likelihood Ratio 12,563 5 0,028

Linear-by-Linear Association 0,344 1 0,557

N of Valid Cases 180

Chi-Square Tests

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 3,87.
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Tab. 5.3 Chí-kvadrát hypotézy č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky 5.7 vidíme, že první podmínka je nesplněna, protože přesně 53,3 % buněk 

má očekávanou četnost menší než pět. Druhá podmínka je také nesplněna, očekávaná četnost 

pro každou buňku je 0,53. Hodnota chí-kvadrát testu je větší než 0,05, proto neexistuje mezi 

znaky závislost. Přijímáme tedy alternativní hypotézu. Neexistuje závislost mezi délkou 

života a spokojeností s příležitostmi aktivního sportovního vyžití. 

5.11 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti 

Obr. 5.21 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti 

 

 

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square
9,417a 8 0,308

Likelihood Ratio 13,508 8 0,096

Linear-by-Linear Association 0,002 1 0,968

N of Valid Cases 180

Chi-Square Tests

a. 8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,53.
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Poziční mapa nám podává informace o vztahu mezi hodnocením spokojenosti  

a důležitosti. V kvadrantu s vysokou spokojeností i důležitostí se nachází síť zdravotnických 

služeb. Je to jeden z klíčových faktorů kvality života ve městě a je na velmi dobré úrovni. 

Tuto charakteristiku není nutné zlepšovat, ale město by se mělo postarat o to, aby se tato 

úroveň nesnížila. 

Prioritou pro město je druhý kvadrant. Zde se objevují charakteristiky, které jsou pro 

občany nejdůležitější, ale zároveň jsou s nimi nejméně spokojeni. Do tohoto kvadrantu patří 

nabídka pracovních míst a bezpečnostní situace. Město by mělo těmto faktorům věnovat 

zvýšenou pozornost a pokusit se jejich spokojenost zvýšit postupným zlepšením. Dnešní 

občany zajímá, zda v dané lokalitě najdou zaměstnání, které je uživí. Dalším velmi důležitým 

faktorem je, aby se v tomto městě cítili co nejbezpečněji.  

Třetí kvadrant neobsahuje žádnou charakteristiku, což znamená, že žádnému faktoru 

není věnována přehnaná pozornost. 

V posledním čtvrtém kvadrantu se nachází nejvíce charakteristik. Najdeme zde údržbu 

kulturních památek, úroveň dopravy do zaměstnání, příležitosti aktivního sportovního vyžití  

a kulturní vyžití. Respondenti s faktory nejsou spokojení, ale souběžně pro ně nejsou ani 

důležité. Město těmto faktorům nemusí věnovat zvýšenou pozornost. 
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6 Návrhy a doporučení 

Návrhy a doporučení ke zvýšení atraktivity města Krnova vycházejí z výsledků 

marketingového výzkumu, provedené analýzy a podnětů získaných při dotazování. 

6.1 Úroveň bydlení 

Spokojenost s bydlením je jedním z klíčových faktorů, které mají vliv na celkovou 

spokojenost obyvatel s životem ve městě. Je pravděpodobné, že se může také určitým 

způsobem odrazit i na hodnocení městské atraktivity. Výzkum prokázal, že se svou bytovou 

situací není spokojeno 10 % respondentů a celých 14 % občanů uvedlo, že je nespokojeno 

s celkovým stavem okolního bydlení. Při dotázání, zda by si svou úroveň bydlení přáli zlepšit, 

odpovědělo 48 % kladně. Vysoce uváděnými možnostmi změny bydlení se staly koupě domu 

a bytu. Městu doporučuji začlenit nové plochy pro výstavbu rodinných domů a bytů do 

územního plánu. Očekávaným přínosem by měla být identifikace nových ploch pro bydlení 

občanů Krnova. V úvahu přichází oblast bývalých kasáren, která je svou polohou jedinečná 

tím, že její severní část je přilehlá k obchodně atraktivní ulici Albrechtická a jižní část 

navazuje na vilovou a polyfunkční zástavbu s obytnou funkcí. Lokalita je v blízkosti 

vlakového nádraží a má výhodnou polohu vzhledem k centru města. Další možnou lokalitou 

k výstavbě domů je oblast mezi ulicí Partyzánů a Starou Ježnickou. 

 V současné době ve všech městech nastává problém s parkováním. S prudkým 

rozvojem automobilové dopravy a nárůstem počtu nových vozů přestává současná parkovací 

kapacita města Krnova stačit. Situaci ztěžují lidé, kteří svými auty přijíždí do Krnova z jiných 

obcí kraje. Souběžně se tak občané potýkají s parkovacími problémy u svého bydlení. 

Kritické situace nenastávají jen přes den ve středu města, ale i když se lidé navečer vracejí 

zejména do panelových sídlišť a centra města. Z marketingového výzkumu vyplynulo, že 

pouze 39 % respondentů hodnotí množství parkovacích míst jako dostatečné. Městu Krnov 

doporučuji rozšíření parkovacích míst v lokalitách Eduarda Hakena a sídlišť SPC  

a Budovatelů. Vyjmenované lokality byly respondenty nejčastěji uváděny v dotazníku. Kromě 

parkovacích míst, která vznikají v místě bydliště občanů, se nabízí i další možnosti zvýšení 

parkovacích ploch v blízkosti těchto lokalit – budování parkovacích domů nebo 

zabezpečených odstavných stání. Parkovací domy jsou stále více oblíbené právě pro 

minimalizaci zastavěné parkovací plochy, bezpečnost a ekologické parkování. V některých 

místech města by šlo vybudovat i odstavná stání zabezpečená plotem, kamerami a přístřešky. 
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6.2 Kvalita životního prostředí 

Významným faktorem, který výrazně ovlivňuje atraktivitu města a kvalitu života 

obyvatel, představuje stav životního prostředí. Z výzkumu lze vyčíst, že 16 % občanů města 

je nespokojeno s kvalitou životního prostředí. Jako nejvíce frekventovaný problém v očích 

respondentů se staly pohozené odpadky. Potíž tak může představovat nedostatek 

odpadkových košů nebo jejich přeplněnost. Městu doporučuji rozšířit počty odpadkových 

košů v ulicích, parcích a sídlištích. V rámci tohoto problému by mohla být tato změna 

podporována komunikačním projektem „Více košů v ulicích Krnova“, která by mohla občany 

motivovat k lepšímu pořádku.  

S výše uvedeným problémem souvisí i několikrát uváděná kritika občanů, která 

poukazuje na velké množství psích exkrementů a výmětů na chodnících, trávnících, dětských 

hřištích a sídlištích. Na území Krnova je v současnosti rozmístěno osmdesát košů na psí 

exkrementy. Městu doporučuji rozmístění dalších pětadvaceti nových košů na psí výměty. 

Samotné rozmístění košů závisí na konkrétních logických návaznostech. V rámci informování 

občanů by na webových stránkách mohla být vytvořena mapa města Krnova se zakreslenými 

místy, kde se nacházejí koše pro psí exkrementy.  

Několik respondentů v rámci dotazníkového šetření zmínilo v oblasti životního 

prostředí další problém, který by bylo třeba řešit. Tím je podle občanů potřeba většího 

rozsahu a lepší úpravy zeleně. Problematika městské zeleně má dvě roviny - první představuje 

vysazování rostlin a stromů a druhou je pak její údržba. Městu doporučuji ochranu vzrostlé 

zeleně a zvyšování kvality péče o městskou zeleň. Rekonstrukce zeleně by byla vhodná 

hlavně v ulici Sovova, u evangelického kostela a bezpodmínečně i ve Smetanových sadech. 

Velká část vegetace je situována v těsné blízkosti obytných domů. Z toho je bezpodmínečně 

nutné vycházet při projektování a volit zeleň velikostně a tvarově odpovídající danému 

prostoru. Z finanční stránky je určitě výhodnější zaplatit projektanta se znalostí dendrologie  

a poté podle jeho návrhů realizovat zeleň. O mnoho důležitější je však následující pravidelná 

údržba a v neposlední řadě i vyšší míra sebekultivovanosti občanů, abychom ji neničili. 

V rámci zvýšení atraktivity města pro obyvatele z hlediska životního prostředí městu 

doporučuji využít příměstských lesů a dalších potenciálních ploch pro rekreaci  

a management péče o významné krajinné prvky. Tato změna by se měla zaměřit na úpravu 

Lesoparků Cvilín a Ježník, rozšíření rekreačního území do lokality Krnov – Chomýž  

a doplnění sítě územních systémů ekologické stability, včetně výkupů dotčených pozemků. 
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6.3 Pracovní příležitosti, služby a volný čas 

Ve městě Krnov se nachází široká a téměř kompletní nabídka obchodů a služeb pro 

všechny skupiny obyvatelstva a návštěvníky města a okolí. V průmyslových zónách 

prosperuje několik malých a středních podniků, které přinášejí velkou přidanou hodnotu. Je 

třeba podotknout, že město také všestranně pomáhá a podporuje začínající a fungující 

podnikatele. Z výzkumu ale vyplynulo, že občané však postrádají některé služby. Městu 

doporučuji zajistit kroky k zajištění a iniciovat vznik postrádaných služeb. Mezi tyto 

služby, které občanům nejvíce chybí, patří čistírny a obuvnictví. V rámci výzkumu 

respondenti připomněli i obchody a služby, které ve městě ještě nebyly vytvořeny nebo 

přestaly fungovat. Například lze zmínit knihkupectví, sociální poradnu nebo jesle.  

Město Krnov nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům široké spektrum sportovního 

vyžití a to jak ve sportovních zařízeních zřizovaných městem, tak i v soukromých sportovních 

centrech. Z marketingového výzkumu se však prokázaly nedostatky týkající se postrádaných 

zařízení sportovního charakteru, které by občané ve městě přivítali. Městu doporučuji 

rekonstrukci koupaliště v rámci zvýšení atraktivity města a zkvalitnění tráveného volného 

času. V projektu rekonstrukce by mělo být počítáno s víceúčelovým bazénem s nerezovou 

vanou, tobogánem a skluzavkou, s brouzdalištěm a dětským bazénem. Dále by se měla vzít 

v úvahu úprava zázemí pokladen, bufetu, šaten a také prostory pro malou kopanou, plážový 

volejbal a minigolf.  

Každé město i obec má na svém pozemku dětské hřiště a Krnov není výjimkou. 

Mnohdy se ale jedná pouze o jediné zařízení, na kterém si děti mohou hrát. A proto je třeba 

tyto prostory udržovat bezpečné. Městu doporučuji rekonstrukci a rozvoj dětských hřišť 

za účelem zkvalitnění volného času dětí a mládeže. Základem pro udržení bezpečnosti 

provozu dětského hřiště je pravidelná kontrolní činnost a údržba. Tato údržba by se měla 

zaměřit na prasklé, zlomené nebo jinak poškozené části zařízení, cizorodé předměty vnesené 

na hřiště nebo přemístění tlumivého povrchu. Dále by kontrola neměla opomenout prověření 

zařízení z hlediska funkce a konstrukční pevnosti. Je třeba říci, že dětská hřiště jsou vzhledem 

k celkovému poklesu tělesné zdatnosti dětí téměř nutností. Prostředky, které se věnují 

kontrole a údržbě těchto prostor, jsou vzhledem k minimalizaci rizik úrazů způsobeného 

zařízením, investovány do dobré věci.  

Krnov je také regionálním centrem s bohatou historickou tradicí, které si je vědomé 

svého kulturního významu. Jedná se o město s pestrou nabídkou kulturního programu  
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a činností pro volný čas pro své občany i návštěvníky. Z výzkumu vyplynulo, že občany 

nejvíce trápí nedostatek představení v místním divadle. Proto městu doporučuji zajištění 

kroků ke zvýšení počtu představení a akcí v městském divadle. Tato změna spočívá 

v modernizaci, rozvoji a zkvalitnění kulturní infrastruktury, protože kulturnost a zájem 

občanů města o tyto programy se nadále zvyšuje. 

6.4 Bezpečnost občanů 

Po celou svou dosavadní existenci se lidstvo střetává s mimořádnými událostmi  

a krizovými situacemi, které ohrožují životy a zdraví lidí, jejich majetek nebo životní 

prostředí. Lidská společnost se snaží vzniku těchto událostí zabránit, případně minimalizovat 

jejich následky na přijatelnou míru. V závislosti na stupni svého vývoje proto město buduje 

různě účinné ochranné a obranné mechanismy. Z výzkumu vyplývá, že jenom 3 % občanů je 

velmi spokojených a 30 % spíše spokojených. Tyto hodnoty by se měly stát impulsem 

k razantní změně. Městu doporučuji rozvoj infrastruktury pro prevenci kriminality. 

V Krnově je v současné době rozmístěno 11 kamer, z toho 6 digitálních a 5 analogových. Je 

nezbytné provést modernizaci existujících kamer a upravit tak jejich sledování ze starších 

monitorů na novější technologie a zaměřit se tak i na nové uspořádání jednotlivých kamer. 

Tento městský kamerový dohlížecí systém umožňuje pružně a efektivně reagovat na zjištěné 

přestupky a přispívá tak k prevenci kriminality a napomáhá odhalovat protiprávní jednání na 

území města. 

S výše uvedeným problémem souvisí i další potíže, které občany města Krnova 

obtěžují. Výzkum prokázal hned několik souvisejících záležitostí, které je třeba v rámci 

bezpečnosti obyvatel minimalizovat a vymýtit.  Více než polovina občanů se obává krádeží, 

vandalismu a výtržnictví. Městu doporučuji rozšíření městského kamerového systému  

a její digitalizaci. Počet rozmístěných digitálních kamer, na Hlavním a Zámeckém náměstí, 

U Požárníků, Bruntálské, Opavské a Revoluční ulici, by měl být rozšířen o další velmi 

riziková místa v Krnově. Mezi ně patří hlavně romské lokality, parky a autobusové a vlakové 

nádraží. 

Policista musí být přítomen v ulicích, v rizikových lokalitách a musí být občany vidět. 

Je to jediná forma prevence trestné činnosti. Je třeba se zamyslet i nad problémem, když 

městský strážník stráví svou pracovní dobu tím, že neúnavně vypisuje pokutové lístečky za 

stěrače špatně zaparkovaných aut, je to plýtvání penězi i časem a schopnostmi strážníka. 

Z výzkumu také vyplynulo, že 31 % občanů není spokojeno s počtem policistů v ulicích 
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Krnova. Městu proto doporučuji zvýšení strážníků v ulicích pro lepší prevenci proti 

kriminalitě. Lidé se tak budou cítit bezpečněji nejen v klidných, ale i rizikových lokalitách. 

Zintenzivnění častějších obchůzek policistů spočívá v efektivnějším zabezpečování místních 

záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města Krnova.  

Sociální vyloučení a chudoba patří mezi aktuální jevy, které zasahují českou 

společnost. Lidem, kteří žijí na okraji společnosti, je často znemožněn přístup ke kvalitnímu 

vzdělání a zaměstnání, které by jim zvyšovalo možnost opětovného začlenění zpět do 

společnosti. Jasným příkladem skupiny nejvíce postižených či ohrožených sociálním 

vyloučením jsou již delší dobu vnímání příslušníci romských lokalit. Z výzkumu vyplynulo, 

že největším bezpečnostním rizikem ve městě jsou Romové. Městu doporučuji rozvíjet 

aktivity ke zlepšování soužití sociálních a etnických skupin obyvatelstva. Město by  

se mělo snažit o snižování vzniku sociálně vyloučených skupin obyvatel, ale také  

o bezkonfliktní soužití Romů a majoritní společnosti. Myšlenka spočívá v odstranění 

vnitřních a vnějších bariér, které brání začlenění této etnické skupině do společnosti, 

obzvláště pak odstranění všech forem diskriminace jednotlivců a i celých skupin vyhraněných 

rasou, národností, barvou pleti či jazykem. 

6.5 Doprava 

Dopravní infrastruktura je jedním z významných faktorů regionálního rozvoje, protože 

zajišťuje spojení mezi lidmi a hospodářskými subjekty v prostoru. Představuje také klíčovou 

podmínku pro cestovní ruch, protože umožňuje účastníkům cestovního ruchu dopravit se na 

dané území, v nejlepším případě rychle a pohodlně. Z výzkumu vyplynulo, že 27 % občanů 

města Krnova je s dopravní infrastrukturou nespokojeno, přičemž nejzávažnější problém však 

vidí v technickém stavu silnic. Je třeba přiznat, že technický stav pozemních komunikací je 

velmi vážný a vinou nedostatečné péče se dále zhoršuje. Městu doporučuji rekonstrukci  

a modernizaci silničních komunikací a chodníků. Tato změna by mohla být uskutečněna 

v rámci projektu na webových stránkách, na kterých by občané měli možnost nahlásit 

poškozené silnice, chodníky a dopravní značení. Kromě zadání těchto závad na komunikacích 

by bylo možné také sledovat, jak opravy postupují.  

Z výzkumu lze říci, že 44 % občanů vidí velmi závažný problém ve velkém počtu  

a provozu kamionů. Úprava obchvatu silnice I/57, která má vazbu na polské území, je již 

v řešené fázi a měla by být v průběhu roku 2012 dokončena. Vytíženost silnice se negativně 

projevuje právě v Krnově, kde je současný denní průjezd vozidel 12 500 za 24 hodin. 
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Doporučuji pokračovat v projektu úpravy severovýchodního obchvatu silnice I/57. 

Vybudováním severovýchodního obchvatu Krnova dojde k oddělení území podél hranice 

s Polskem od souvislé městské zástavby. Mezi dopravně ekonomické přínosy vybudování 

obchvatu města lze zařadit především zajištění plynulé a bezpečné dopravy, dostatečnou 

kapacitní rezervu, nižší spotřebu pohonných hmot a s ní související snížení emisí do ovzduší. 

Obchvatem Krnova se také podstatně zkrátí jízdní doba. Zároveň se zvýší bezpečnost 

silničního provozu a tím pádem dojde i ke snížení počtu dopravních nehod. Podstatným 

přínosem bude vytvoření podmínek pro další rozvoj regionu, například výstavbou nové 

průmyslové zóny. Na tuto stavbu jsou postupně vydávána všechna stavební povolení  

a zároveň probíhají vyvlastňovací řízení na pozemky dotčené stavbou, které nejsou v majetku 

státu. Tyto procesy by měly být dokončeny v průběhu roku 2012. Další postup přípravy, 

respektive zahájení stavby závisí na přidělení finančních prostředků. 

S technickým stavem chodníků souvisí další problém, a to odstraňování bariér pro 

handicapované osoby. Prostředí, které je z hlediska možností dobrého pohybu a orientace 

vstřícné pro každého bez rozdílu by mělo být v každé kulturní a vyspělé společnosti. Jde 

především o odstranění drobných překážek, kvůli kterým nemohou vozíčkáři, nevidomí, lidé 

o berlích nebo maminky s kočárky pohodlně zajít do kavárny, galerie nebo na úřad. Městu 

doporučuji rozšíření počtu bezbariérových komunikací a chodníků. Je třeba například 

myslet na odstranění schodů nebo odvodňovacích kanálů, které není jednoduché překonat. 

Dále by samotná rekonstrukce měla spočívat v obnově havarijních povrchů chodníků, snížení 

obrubníků a nájezdů a v instalaci naváděcích prvků pro nevidomé. Je důležité podporovat 

samostatnost těchto osob, která jim pomáhá vyrovnávat jejich příležitosti v životě. Odstranění 

bariér přispívá ke snižování obav handicapovaných ze samotného pohybu v městském 

prostředí. 

6.6 Zdravotnictví 

Z výzkumu vyplynulo, že Krnov má zásadní problém se zajištěním zubní lékařské 

péče z důvodu nedostatku zubařů. Pokud zubní medicínu nezačne studovat více lidí  

a o pacienty nezačne pečovat víc nových lékařů, budou zubaři opravdu v této krajině chybět. 

Jediným obecným doporučením je postupné zvyšování počtu studentů studijních programů 

Zubní lékařství. Z výzkumu vyplynulo, že 32 % občanů cítí absenci pohotovosti, jejíž 

ordinační doba je velice krátká. Doporučuji zavedení noční pohotovostní služby. Tato 
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změna ulehčí občanům vyřešit situaci, aby s akutními případy nemuseli cestovat na nejbližší 

pohotovost do města Opavy. 

Demografickým trendem je stárnutí populace, což lze charakterizovat zejména růstem 

relativního zastoupení osob ve věku nad 65 let.  Pro tuto věkovou kategorii je ve městě 

nejdůležitějším faktorem zdravotnictví. Z výzkumu také vyplynulo, že velmi postrádaným 

zařízením zdravotnického charakteru je rehabilitační centrum, které cílová skupina nad 65 let 

velmi potřebuje. Městu tedy doporučuji výstavbu a rozvoj respitního a rehabilitačního 

centra pro seniory. Posláním tohoto centra je poskytnout krátkodobý pobyt seniorům, o které 

je jinak pečováno i v jejich přirozeném prostředí. Dále také představuje pomoc pečujícím či 

rodině, kteří se běžně o seniora starají, umožnit jim regeneraci sil, nezbytný odpočinek nebo 

poskytnout čas k osobním záležitostem. 

Jinak lze říci, že občané jsou většinou se službami ve zdravotnictví spokojeni. Městu 

tedy doporučuji pokračovat v rozvoji zdravotnických služeb pro všechny skupiny 

obyvatel. Krnov je bezbariérové město s fungující zdravotní péčí, včetně lékařské 

pohotovosti. Nachází se zde nemocnice s poliklinikou a dostatečná péče praktických  

i odborných lékařů. Jsou zde také poskytovány terénní služby v dostatečném rozsahu, 

asistenční služby pro všechny cílové skupiny. 

6.7 Správa a samospráva 

Zefektivnění správy a samosprávy představuje technicky velmi náročný proces, který 

nemůže být úspěšný bez silné a kontinuální politické podpory. Důležitým aspektem fungování 

veřejné správy je organizace jejího výkonu. Je třeba hledat rovnováhu mezi maximálním 

přiblížením výkonu veřejné správy občanovi a efektivním vynakládáním veřejných 

prostředků. Je také důležité, aby bylo možné co nejvíce požadavků vyřídit na jednom 

kontaktním místě. Měla by se zde projevit jednoduchá zásada: „Obíhají informace, nikoliv 

občan“. Doporučuji racionalizovat administrativní procedury s cílem větší efektivnosti  

a transparentnosti. Problém může také spočívat v nedostatečné kvalifikaci a kompetentnosti 

managementu působících na jednotlivých úřadech. Městu doporučuji zavést systém řízení 

kvality a sledování výkonnosti a kompetentnosti na úřadech správy. Z výzkumu 

vyplynulo, že občané jsou nespokojeni s dobou vyřizování žádostí na úřadech. S tímto 

problém je také spjato využívání moderních komunikačních a informačních technologií. Je 

třeba odstranit zbytečné „papírování“ a ulehčit tak styk občana a komunikace 

s představiteli úřadů i se samotnou správou města.  
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Spokojený občan je nejdůležitější součástí města, protože právě on je zákazníkem 

správy města a je třeba o něj pečovat. Je důležité a nutné co nejvíce občanům usnadnit styk 

s úřady a co nejméně je obtěžovat s nadbytečnou regulací. Asi nejdůležitější bod představuje 

„zprůhlednění“ a otevřenost veřejné správy. Městu doporučuji umožnit lidem participovat 

se na jejich rozhodnutích a kontrolovat fungování. 

Opačný konec představuje úředník, který je základním kamenem veřejné správy.  

Musí být vyžadována vysoká kvalita jejich výkonu a průběžné vzdělávání. Jejich komunikace 

s občany by měla být na vysoké a profesionální úrovni. Z výzkumu vyplynulo, že více než 

polovina občanů by ráda zlepšila vstřícnost úředníků. Doporučuji rozvíjet nejen horizontální 

a vertikální komunikaci, ale také styk a komunikaci s občany při vyřizování záležitostí na 

úřadech. 
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7 Závěr 

Tématem mé diplomové práce byla „Analýza možností zvýšení atraktivity města pro 

obyvatele“. Svou pozornost jsem zaměřil na město Krnov, který se v dlouhodobějším trendu 

potýká s trendem úbytku obyvatel. Hlavním cílem bylo zjištění atraktivity města Krnova 

prostřednictvím hodnocení spokojenosti obyvatel s poskytovanými službami, zaměřený 

zejména na vnímání kvality a úrovně bydlení, dopravní infrastruktury, životního prostředí, 

sítě zdravotnických služeb a v neposlední řadě i správy a samosprávy. 

V teoretické kapitole je vysvětlena problematika marketingu služeb, která přibližuje 

její vlastnosti a vliv na fungování obce. Dále je zde věnována pozornost také teritoriálnímu 

marketingu a marketingu města, ve kterých nalezneme jejich podrobnější charakteristiku, 

typologii a samozřejmě odpověď na to, proč je vlastně marketingu města potřeba. Závěr celé 

kapitoly dokresluje marketingový mix obce.  

V praktické části byl proveden marketingový výzkum týkající se zjištění atraktivity 

prostřednictvím hodnocení spokojenosti obyvatel. Vzorek respondentů činil 180 občanů 

města Krnova. Metodou sběru dat se stalo dotazování osobního typu. Po zpracování 

získaných dat byly zjištěny názory a postoje občanů města Krnova u těchto jednotlivých 

oblastí - bydlení, životní prostředí, pracovní příležitosti, služby a volný čas, bezpečnost 

občanů, doprava, zdravotnictví, správa a samospráva a nakonec celková spokojenost 

s životem ve městě.  

Z analýzy dat vyplynulo, že obyvatelé města Krnova jsou s celkovým životem ve 

městě spokojeni. Občané města se dovedou na své město také podívat kriticky a dovedou 

formulovat, co by se v něm mělo zlepšovat. V rámci jednotlivých oblastí byla nejlépe 

hodnocena úroveň bydlení, kvalita životního prostředí a zdravotnictví. Index spokojenosti  

u všech těchto oblastí dosáhl hodnoty vyšší než 60 %. Naopak nejhůře hodnocena se stala 

bezpečnost občanů a dopravní infrastruktura.  

Podrobnějším výzkumem jednotlivých oblastí byly zjištěny největší nedostatky, které 

určitým způsobem znehodnocují atraktivitu tohoto města. Na základě těchto podkladů byly  

v kapitole „Návrhy a doporučení“ sepsány opatření ke zvýšení atraktivity města Krnova. 

Doporučuji se na zmíněné prvky zaměřit a věnovat těmto aktivitám vyšší pozornost. Jsou totiž 

vyjádřením samotných občanů, kteří chtějí, aby život ve městě byl stále spokojený  

a atraktivní. 
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Věřím, že poznatky, které byly získány z provedeného výzkumu, budou pro 

zastupitelstvo města užitečným zdrojem informací, jež zajistí efektivní a produktivní řešení 

problémů v rámci města. Měření spokojenosti občanů by se mělo stát pravidelným zdrojem 

zvyšování kvality veřejných služeb. Město Krnov si také musí uvědomit nezbytnost zavádění 

městského marketingu či jiných inovativních rozvojových konceptů za účelem neustálého 

zvyšování atraktivity města a tím i udržení si spokojených občanů.  



- 76 - 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

Knižní zdroje: 

[1] BALLA, Jaromír. Krnov: V Podhůří Jeseníků. 1. vyd. Krnov: Advertis, 2008. 148 s. 

ISBN 978-80-900907-0-5. 

[2] BLUCHA, Vladimír. Krnov: město mezi dvěma řekami. 1. vyd. Krnov: Advertis, 2007. 

173 s. ISBN 80-239-5542-X. 

[3] BOUČKOVÁ, Jana. Marketing. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179-

547-1. 

[4] JANEČKOVÁ, Lidmila a Miroslava VAŠTÍKOVÁ. Marketing měst a obcí. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 1999. 178 s. ISBN 80-7169-750-8. 

[5] JEŽEK, J., P. RUMPEL a O. SLACH. Marketingový management obcí, měst a regionů. 

1.vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. 136 s. ISBN 978-80-7368-294-1. 

[6] KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Přel. Š. Černá. 12. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5. 

[7] KOTLER, P., V. WONG, J. SAUNDERS a G. ARMSTRONG. Moderní marketing. 4. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2. 

[8] KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 

277 s. ISBN 80-7261-110-0. 

[9] KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: 3 díl. 1. vyd. 

Praha: Libri, 1998. 925 s. ISBN 80-85983-15-X. 

[10] MAIER, Karel a Jiří Čtyroký. Ekonomika územního rozvoje. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2000. 144 s. ISBN 80-7169-644-7. 

[11] PARASURAMAN, A., D. GREWALD a R. KRISHNAN. Marketing Research.  2. vyd. 

Miami: Cengage Learning, 2006. 672 s. ISBN 0-618-66063-1. 

[12] RUMPEL, Petr. Teritoriální marketing jako koncept lokálního a regionálního rozvoje. 

1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. 57 s. ISBN 80-7042-957-7. 

[13] RUMPEL, Petr. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. 1.vyd. Ostrava: 

Ostravská univerzita v Ostravě, 2002. 178 s. ISBN 80-7042-830-9. 



- 77 - 

[14] SKOŘEPA, L., J. JEŽEK a R. JEŽKOVÁ. Marketing měst a obcí. 1. vyd. České 

Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2008. 164 s. ISBN 

978-80-86708-3. 

[15] VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb – efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9. 

[16] ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. 2 přepracované a doplněné vyd. Praha: 

C.H.Beck, 2010. 499 s. ISBN 978-80-7400-115-4. 

 

Internetové zdroje: 

[17] Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-04-13] Dostupné na WWW: 

<http://www.czso.cz> 

[18] Internetové stránky města Krnova [online]. [cit. 2012-04-13] Dostupné na WWW: 

<http://krnov.cz> 

[19] Internetové stránky Wikipedia [online]. [cit. 2012-04-13] Dostupné na WWW: 

<http://www.wikipedia.cz> 

[20] Města a obce [online]. [cit. 2012-04-13] Dostupné na WWW: 

<http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-7455.htm> 

[21] Městský marketing [online]. [cit. 2012-04-13] Dostupné na WWW: 

<http://www.mestskymarketing.cz/cs/> 

[22] Regionální a municipální marketing [online]. [cit 2012-04-13] Dostupné na WWW: 

<www.dhv.cz/regstrat/vav/dvz3_regiomarketing.pdf> 

[23] Synonyma Tezaurus [online]. [cit. 2012-04-13] Dostupné na WWW: 

<http://www.synonyma-online.cz/> 

 

Periodika: 

[24] CÍROVÁ, Dita. Město čeká rozhodnutí: koupaliště nebo lázně? Krnovské listy. 2012, č. 

7, s. 2.  

[25] CÍROVÁ, Dita. Hodnocení programového prohlášení města Krnova. Krnovské listy. 

2012, č. 3, s. 2. 



- 78 - 

[26] KONÍČEK, Tomáš. Kamerové systémy v obcích a městech. Moderní obec. 2012, č. 4. 

ISSN 1211-0507. 

[27] PAVLÍK, Marek. Marketování obce: Opravdu to jde?! Moderní obec. 2012, č. 4, s.  

16-17. ISSN 1211-0507. 

[28] RYŠAVÝ, Ivan. Jak na cestovní ruch v regionech. Moderní obec. 2011, č. 1,  

s. 28. ISSN 1211-0507. 

[29] VANÍČEK, Jiří. Marketing destinace – specifická forma marketingu služeb. Marketing 

a komunikace.  2010, č. 2, s. 9-10. ISSN 1211-5652. 

 

Příspěvek v online sborníku: 

[30] SUCHÁČEK, Jan a Petr SEĎA. Territorial Marketing in the Czech Republic:  

Between Path - Dependency and Learning. In: Liberec Economic  

Forum 2011. Proceedings of the 10th International Conference. Liberec:  

Technical University of Liberec, 2011 [cit. 2012-03-04]. P. 439 – 447. Dostupné z: 

<http://www.promote.cz/lef/sekce/LEF_2011.pdf> 

 

Ostatní zdroje: 

[31] Kronika města Krnova 

[32] Strategie rozvoje města Krnova 

[33] SÁEZ, Lucía. From city marketing to city branding. Přednášky v rámci International 

week. VŠB-TU Ostrava, 2011. 

[34]  Zákon ČR o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb. 

 



- 79 - 

SEZNAM ZKRATEK 

aj.  a jiné 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

č.  číslo 

MHD  městská hromadná doprava 

např.  například 

obr.  obrázek 

tab.  tabulka 

tj.  to je 

tzn.  to znamená 

tzv.  takzvaný 

VOŠ  vyšší odborná škola 

VŠ  vysoká škola 

 

 



 

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Prohlašuji, že 

 

- jsem byl seznámen s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 

Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských 

obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB 

-TUO) má právo na nevýdělečné, ke své potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně  

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že se s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněná v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření 

díla vynaloženy (až do její skutečné výše). 

 

 

V Ostravě dne 17. dubna 2012 

 

 

        ……………………………… 

           jméno a příjmení studenta 

 

Adresa trvalého bydliště studenta: 

Mikulášská 77, Krnov, 794 01



 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Dotazník 

Příloha č. 2 Vybrané tabulky třídění 2. stupně 

Příloha č. 3 Vybrané grafy třídění 1. stupně 

Příloha č. 4 Vybrané tabulky závislostí 

Příloha č. 5 Fotografie památek Krnova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

Příloha č. 1 – Dotazník 

Vážený respondente, 

 

jsem studentem 2. ročníku, navazujícího studia Ekonomické fakulty, Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava, oboru Marketing a obchod, a obracím se na Vás s žádostí o spolupráci při marketingovém 
výzkumu, jehož cílem je zjištění atraktivity města Krnova prostřednictvím hodnocení spokojenosti obyvatel 
s poskytovanými službami zaměřený zejména na vnímání kvality a úrovně bydlení, života, služeb, správy  
a samosprávy. Tento výzkum zpracovávám v rámci mé diplomové práce. Vaše odpovědi a postřehy budou 
použity výhradně pro mé účely a nebudou předány třetím osobám. Dotazník je anonymní, proto Vás prosím  
o pravdivé a objektivní vyplnění. 

Děkuji za Vaši spolupráci a čas věnovaný vyplnění dotazníku. 

S přáním příjemného dne         

         Bc. Boris Manolcis 

         

Pokud není uvedeno jinak, označte, prosím, jen jednu Vámi vybranou odpověď. 

1. Uveďte, prosím, jak dlouho žijete ve městě Krnov nebo v jeho blízkém okolí? 
1.1 Méně než 5 let   1.2  5 – 10 let   1.3 Více než 10 let 
 
Úroveň bydlení 
2. Označte, prosím, jak jste spokojeni s úrovní svého bydlení? 
2.1 Velmi spokojen/a  2.2 Spíše spokojen/a  2.3 Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
2.4 Spíše nespokojen/a  2.5Velmi nespokojen/a 

3. Uveďte, prosím, jaký typ stavebního objektu obýváte? 
3.1 Rodinný dům   3.2 Panelový dům  3.3 Byt 
3.4 Dvojdomek   3.5 Jiný (Uveďte, prosím)………………  
 
4. Chtěli byste si zlepšit úroveň svého bydlení? 
4.1 Ano   4.2 Ne (Pokračujte, prosím, otázkou č.6) 

5. Uveďte, prosím, jakým způsobem byste si nejraději zlepšili svou bytovou situaci? 
5.1 Výstavba domu  5.2 Koupě domu   5.3 Přestavba domu 
5.4 Přestavba bytu  5.5 Přidělení obecního bytu 5.6 Jinak (prosím, uveďte)……………… 

6. Uveďte prosím, jak hodnotíte počet parkovacích ploch u svého bydlení? 
6.1 Dostatečně   6.2 Neutrálně   6.3 Nedostatečně (prosím, uveďte ulici)… 

7. Označte, prosím, jak jste spokojeni s celkovým stavem okolí bydlení, tedy veřejných prostranství v bytových 
zónách? 
7.1 Velmi spokojen/a  7.2 Spíše spokojen/a  7.3 Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
7.4 Spíše nespokojen/a  7.5 Velmi nespokojen/a 

Kvalita životního prostředí 

8. Uveďte, prosím, jak jste spokojen/a s kvalitou životního prostředí ve městě? 
8.1 Velmi spokojen/a  8.2 Spíše spokojen/a  8.3 Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
8.4 Spíše nespokojen/a  8.5 Velmi nespokojen/a 
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9. Vyberte, prosím, 3 nejdůležitější problémy v rámci životního prostředí ve městě, které je třeba řešit?  
9.1 Velký provoz automobilů 9.2 Pohozené odpadky  9.3 Málo kontejnerů a odp. košů 
9.4 Smog   9.5 Hluk    9.6 Topení nekvalitními palivy 
9.7 Nelegální skládky  9.8 Jiné (uveďte, prosím)……………… 

Pracovní příležitosti, služby a volný čas 

10. Na škále 1-5 ohodnoťte, prosím, jednotlivé aktivity města Krnova z hlediska spokojenosti, přičemž 1 
znamená „naprosto spokojený“ a 5 „naprosto nespokojený“. 

AKTIVITY 1 2 3 4 5 
10.1 S veřejnými službami      
10.2 S nabídkou pracovních míst      
10.3 S úrovní dopravy do zaměstnání      
10.4 Se sítí zdravotnických služeb      
10.5 S kulturním vyžitím      
10.6 S údržbou kulturních památek      
10.7 S příležitostmi aktivního sportovního vyžití      
10.8 S bezpečnostní situací      

 

11. Na Škále 1-5 ohodnoťte, prosím, jednotlivé aktivity města Krnova z hlediska důležitosti, přičemž 1 znamená 
„nejvíce důležité“ a 5 „nejméně důležité“. 

AKTIVITY 1 2 3 4 5 
11.1 S veřejnými službami      
11.2 S nabídkou pracovních míst      
11.3 S úrovní dopravy do zaměstnání      
11.4 Se sítí zdravotnických služeb      
11.5 S kulturním vyžitím      
11.6 S údržbou kulturních památek      
11.7 S příležitostmi aktivního sportovního vyžití      
11.8 S bezpečnostní situací      

 

12. Označte, prosím, služby, které ve městě postrádáte? (Možnost označit více odpovědí) 
12.1 Obuvnictví   12.2 Brašnářství   12.3 Čistírny 
12.4 Prádelna   12.5 Nepostrádám žádné  12.6 Jiné (Prosím, uveďte)……… 

13. Uveďte, prosím, které zařízení sportovního charakteru, postrádáte? (Možnost označit více odpovědí) 
13.1. Cyklostezky  13.2 Trasy na kolečkové brusle 13.3 Koupaliště, bazény 
13.4. Fitness centrum  13.5 Sportovní vyžití pro malé děti 13.6 Nepostrádám žádné 
13.7 Jiné (Prosím, uveďte)…………… 

14. Uveďte prosím, které kulturní zařízení ve městě postrádáte? (Možnost označit více odpovědí) 
14.1 Diskotéky   14.2 Divadlo má málo představení 14.3 Zábavní centra pro mládež 
14.4 Nepostrádám žádné  14.5 Jiné (Prosím uveďte)………….. 

15. Uveďte, prosím, jak hodnotíte možnosti využití volného času? 
15.1 Výborné   15.2 Dostačující   15.3Nedostatečné 

Bezpečnost občanů 

16. Uveďte, prosím, jak jste spokojen s bezpečností ve městě? 
16.1 Velmi spokojen/a  16.2 Spíše spokojen/a  16.3 Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
16.4 Spíše nespokojen/a  16.5 Velmi nespokojen/a 
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17. Označte, prosím, jaké jsou podle Vás největší bezpečnostní rizika ve městě? (Možnost označit více 
odpovědí) 
17.1 Krádeže   17.2 Bezdomovci   17.3 Různé party – výtržnictví 
17.4 Romové   17.5 Nedostatek policistů v ulicích 17.6 Nedostatek kamerových systémů 
17.7 Vandalismus  17.8 Jiné (uveďte, prosím)……………… 

18. Označte, prosím, 3 místa v Krnově, která považujete, za nejvíce riziková?  
18.1 Romské lokality   18.2 Ulice Opavská  18.3 Ulice Revoluční 
18.4 Parky   18.5 Náměstí (v noci)   18.6 Autobusové a vlakové nádraží 
18.7 Jiné (uveďte, prosím)…………… 

Doprava 

19. Uveďte, prosím, 3 nejdůležitější problémy, které vidíte v dopravě?  
19.1 Velký počet a provoz kamionů 19.2 Technický stav silnic  19.3 Hustota dopravy 
19.4 Neohleduplnost řidičů  19.5 Zpoždění vlaků, autobusů 19.6 Zimní údržba cest 
19.7 Jiné (Prosím, uveďte)………….. 

20. Uveďte, prosím, jak jste celkově spokojen/a s dopravní infrastrukturou? 
20.1 Velmi spokojen/a  20.2 Spíše spokojen/a  20.3 Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
20.4 Spíše nespokojen/a  20.5 Velmi nespokojen/a 

Zdravotnictví 

21. Uveďte, prosím, jaká zdravotnická zařízení postrádáte? (Možnost označit více odpovědí) 
21.1 Pohotovost   21.2 Nedostatek zubařů  21.3 Rehabilitační centra 
21.4 Počet lékáren  21.5 Nepostrádám žádné  21.6 Jiné (Prosím, uveďte)………….. 

22. Uveďte, prosím, jak jste celkově spokojen/a se službami ve zdravotnictví? 
22.1 Velmi spokojen/a  22.2 Spíše spokojen/a  22.3 Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
22.4 Spíše nespokojen/a  22.5 Velmi nespokojen/a 

Správa a samospráva  

23. Oznámkujte, prosím, jako ve škole tyto charakteristiky města, přičemž 1 znamená „výborně“ a 5 
„nedostatečně“? 

CHARAKTERISTIKY 1 2 3 4 5 Nemohu posoudit 
23.1 Propagace města       
23.2 Městská policie       
23.3 Veřejná doprava       
23.4 Údržba bytového fondu       
23.5 Prostory pro podnikání       
23.6 Nabídka pozemků       
23.7 Zásobování vodou a energiemi       
23.8 Živnostenský úřad       
23.9 Finanční úřad       
23.10 Správní řízení       

 

24. Uveďte, prosím, 3 nejdůležitější aktivity, které byste si přáli ve vztahu k vedení města zlepšit?  
24.1 Efektivnější práce policie – častější obchůzky  24.2 Úřední hodiny na městském úřadě 
24.3 Údržba silnic a chodníků    24.4 Rychlejší vyřizování žádosti na úřadech 
24.5 Vstřícnost úředníků – lepší komunikace  24.6 Informovanost o práci Městského úřadu 
24.7 Potřebnost dalších úřadů či institucí   24.8 Styk s představiteli města 
24.9 Jiné (uveďte, prosím)………………… 
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25. Uveďte, prosím, jak jste celkově spokojen/a se správou města Krnova 
25.1 Velmi spokojen/a  25.2 Spíše spokojen/a  25.3 Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
25.4 Spíše nespokojen/a  25.5 Velmi nespokojen/a 

Závěr 

26. Uveďte, prosím, jak jste celkově spokojen/a s životem ve městě? 
26.1 Velmi spokojen/a  26.2 Spíše spokojen/a  26.3 Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
26.4 Spíše nespokojen/a  26.5 Velmi nespokojen/a 

27. Uveďte, prosím, Vaše pohlaví 
27.1 Muž   27.2 Žena 

28. Označte, prosím, do jaké věkové kategorie patříte. 
28.1 15-18 let   28.2 19 – 24 let   28.3 25 – 44 let 
28.4 45 – 59 let;   28.5 Nad 60 let 

29. Uveďte, prosím, Vaše dosažené vzdělání. 
29.1 Základní   29.2 Vyučen/a   29.3 SŠ bez maturity 
29.4 SŠ s maturitou  29.5 Vyšší odborné  29.6 Vysokoškolské 

30. Uveďte, prosím, do jaké kategorie podle ekonomické aktivity, se řadíte. 
30.1 Studující   30.2 Soukromý podnikatel 30.3 Zaměstnanec v soukromém sektoru 
30.4 V domácnosti  30.5 Důchodce   30.6 Zaměstnanec ve státním sektoru 
30.6 Nezaměstnaný 

31. Jiná sdělení (prostor pro Vaše náměty).  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 2 – Vybrané tabulky třídění 2. stupně 

Tab. 1 Spokojenost s úrovní svého bydlení * Pohlaví Crosstabulation 

Pohlaví  

muž žena 
Total 

Velmi spokojen/a 31,9% 36,0% 33,9% 

Spíše spokojen/a 44,0% 49,4% 46,7% 

Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 11,0% 7,9% 9,4% 

Spíše nespokojen/a 9,9% 4,5% 7,2% S
po

ko
je

no
st

  

s 
úr

ov
ní

 s
vé

ho
 

by
dl

en
í 

Velmi nespokojen/a 3,3% 2,2% 2,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 2 Spokojenost s životním prostředím * Pohlaví Crosstabulation 

Pohlaví  
muž žena 

Total 

Velmi spokojen/a 13,2% 10,1% 11,7% 

Spíše spokojen/a 61,5% 64,0% 62,8% 

Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 7,7% 12,4% 10,0% 

Spíše nespokojen/a 9,9% 10,1% 10,0% S
po

ko
je

no
st

 s
 

ži
vo

tn
ím

 p
ro

st
ře

dí
m

 

Velmi nespokojen/a 7,7% 3,4% 5,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 3 Spokojenost s veřejnými službami * Pohlaví Crosstabulation 

Pohlaví  
muž žena 

Total 

Naprosto spokojen/a 3,3% 14,6% 8,9% 

Spíše spokojen/a 47,3% 46,1% 46,7% 

Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 30,8% 33,7% 32,2% 

Spíše nespokojen/a 17,6% 5,6% 11,7% S
po

ko
je

no
st

  

s 
ve
ře

jn
ým

i 

sl
už

ba
m

i 

Naprosto nespokojen/a 1,1%  ,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 4 Spokojenost s nabídkou pracovních míst * Pohlaví Crosstabulation 

Pohlaví  
muž žena 

Total 

Naprosto spokojen/a 5,5% 3,4% 4,4% 

Spíše spokojen/a 8,8% 14,6% 11,7% 

Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 26,4% 18,0% 22,2% 

Spíše nespokojen/a 31,9% 21,3% 26,7% S
po

ko
je

no
st

  

s 
na

bí
dk

ou
 

pr
ac

ov
ní

ch
 m

ís
t 

Naprosto nespokojen/a 27,5% 42,7% 35,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 5 Spokojenost s úrovní dopravy do zaměstnání * Pohlaví Crosstabulation 

Pohlaví  
muž žena 

Total 

Naprosto spokojen/a 12,1% 9,0% 10,6% 

Spíše spokojen/a 34,1% 27,0% 30,6% 

Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 34,1% 41,6% 37,8% 

Spíše nespokojen/a 18,7% 19,1% 18,9% S
po

ko
je

no
st

  

s 
úr

ov
ní

 d
op

ra
vy

  

do
 z

am
ě
st

ná
ní

 

Naprosto nespokojen/a 1,1% 3,4% 2,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 6 Spokojenost se sítí zdravotnických služeb * Pohlaví Crosstabulation 

Pohlaví  
muž žena 

Total 

Naprosto spokojen/a 23,1% 22,5% 22,8% 

Spíše spokojen/a 38,5% 37,1% 37,8% 

Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 27,5% 39,3% 33,3% 

Spíše nespokojen/a 6,6% 1,1% 3,9% 

S
po

ko
je

no
st

 s
e 

sí
tí 

zd
ra

vo
tn

ic
ký

ch
 

sl
už

eb
 

Naprosto nespokojen/a 4,4%  2,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 7 Spokojenost s kulturním vyžitím * Pohlaví Crosstabulation 

Pohlaví  
muž žena 

Total 

Naprosto spokojen/a 5,5% 5,6% 5,6% 

Spíše spokojen/a 36,3% 42,7% 39,4% 

Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 36,3% 34,8% 35,6% 

Spíše nespokojen/a 19,8% 11,2% 15,6% S
po

ko
je

no
st

  

s 
ku

ltu
rn

ím
 v

yž
ití

m
 

Naprosto nespokojen/a 2,2% 5,6% 3,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 8 Spokojenost s údržbou kulturních památek * Pohlaví Crosstabulation 

Pohlaví  
muž žena 

Total 

Naprosto spokojen/a 1,1% 5,6% 3,3% 

Spíše spokojen/a 25,3% 37,1% 31,1% 

Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 35,2% 40,4% 37,8% 

Spíše nespokojen/a 34,1% 14,6% 24,4% S
po

ko
je

no
st

  

s 
úd

rž
bo

u 
ku

ltu
rn

íc
h 

pa
m

át
ek

 

Naprosto nespokojen/a 4,4% 2,2% 3,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 9 Spokojenost s příležitostmi aktivního sportovního vyžití * Pohlaví Crosstabulation 

Pohlaví  
muž žena 

Total 

Naprosto spokojen/a 8,8% 10,1% 9,4% 

Spíše spokojen/a 37,4% 50,6% 43,9% 

Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 35,2% 22,5% 28,9% 

Spíše nespokojen/a 12,1% 10,1% 11,1% S
po

ko
je

no
st

  

s 
př

íle
ži

to
st

m
i 

ak
tiv

ní
ho

 

sp
or

to
vn

íh
o 

vy
ži

tí 

Naprosto nespokojen/a 6,6% 6,7% 6,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 10 Spokojenost s bezpečnostní situací * Pohlaví Crosstabulation 

Pohlaví  
muž žena 

Total 

Naprosto spokojen/a 2,2% 6,7% 4,4% 

Spíše spokojen/a 15,4% 39,3% 27,2% 

Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 46,2% 43,8% 45,0% 

Spíše nespokojen/a 28,6% 6,7% 17,8% S
po

ko
je

no
st

  

s 
be

zp
eč

no
st

ní
 

si
tu

ac
í 

Naprosto nespokojen/a 7,7% 3,4% 5,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 11 Spokojenost s dopravní infrastrukturou * Pohlaví Crosstabulation 

Pohlaví  
muž žena 

Total 

Velmi spokojen/a 1,1% 2,2% 1,7% 

Spíše spokojen/a 39,6% 40,4% 40,0% 

Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 28,6% 33,7% 31,1% 

Spíše nespokojen/a 30,8% 22,5% 26,7% S
po

ko
je

no
st

  

s 
do

pr
av

ní
 

in
fr

as
tr

uk
tu

ro
u 

Velmi nespokojen/a  1,1% ,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 12 Spokojenost se správou města * Pohlaví Crosstabulation 

Pohlaví  
muž žena 

Total 

Velmi spokojen/a 6,6% 7,9% 7,2% 

Spíše spokojen/a 34,1% 42,7% 38,3% 

Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 39,6% 44,9% 42,2% 

Spíše nespokojen/a 8,8% 3,4% 6,1% 

S
po

ko
je

no
st

 s
e 

sp
rá

vo
u 

m
ě
st

a 

Velmi nespokojen/a 11,0% 1,1% 6,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 13 Celková spokojenost s životem ve městě * Pohlaví Crosstabulation 

Pohlaví  
muž žena 

Total 

Velmi spokojen/a 9,9% 9,0% 9,4% 

Spíše spokojen/a 73,6% 84,3% 78,9% 

Ani spokojen/a, ani nespokojen/a 13,2% 4,5% 8,9% 

Spíše nespokojen/a 1,1% 2,2% 1,7% 

C
el

ko
vá

 

sp
ok

oj
en

os
t  

s 
ži

vo
te

m
 v

e 
m
ě
st
ě

 

Velmi nespokojen/a 2,2%  1,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 14 Spokojenost s úrovní svého bydlení * Věková kategorie Crosstabulation 

Věková kategorie  
15 - 18 let 19 - 24 let 25 - 44 let 45 - 59 let Nad 60 let 

Total 

Velmi spokojen/a 59,4% 25,6% 27,3% 40,0% 19,2% 33,9% 

Spíše spokojen/a 28,1% 55,8% 50,0% 42,9% 53,8% 46,7% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
6,3%  11,4% 8,6% 26,9% 9,4% 

Spíše nespokojen/a 6,3% 14,0% 6,8% 5,7%  7,2% 

S
po

ko
je

no
st

 s
 ú

ro
vn

í 

sv
éh

o 
by

dl
en

í 

Velmi nespokojen/a  4,7% 4,5% 2,9%  2,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 15 Spokojenost s životním prostředím * Věková kategorie Crosstabulation 

Věková kategorie  
15 - 18 let 19 - 24 let 25 - 44 let 45 - 59 let Nad 60 let 

Total 

Velmi spokojen/a 9,4% 4,7% 18,2% 22,9%  11,7% 

Spíše spokojen/a 71,9% 65,1% 68,2% 57,1% 46,2% 62,8% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
15,6% 18,6% 4,5% 5,7% 3,8% 10,0% 

Spíše nespokojen/a 3,1% 11,6% 4,5% 11,4% 23,1% 10,0% 

S
po

ko
je

no
st

  

s 
ži

vo
tn

ím
 p

ro
st
ře

dí
m

 

Velmi nespokojen/a   4,5% 2,9% 26,9% 5,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 16 Spokojenost s veřejnými službami * Věková kategorie Crosstabulation 

Věková kategorie  
15 - 18 let 19 - 24 let 25 - 44 let 45 - 59 let Nad 60 let 

Total 

Naprosto spokojen/a 12,5% 4,7% 20,5% 2,9%  8,9% 

Spíše spokojen/a 65,6% 41,9% 45,5% 51,4% 26,9% 46,7% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
18,8% 46,5% 31,8% 17,1% 46,2% 32,2% 

Spíše nespokojen/a 3,1% 4,7% 2,3% 28,6% 26,9% 11,7% 

S
po

ko
je

no
st

  

s 
ve
ře

jn
ým

i s
lu

žb
am

i 

Naprosto nespokojen/a  2,3%    ,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 17 Spokojenost s nabídkou pracovních míst * Věková kategorie Crosstabulation 

Věková kategorie  
15 - 18 let 19 - 24 let 25 - 44 let 45 - 59 let Nad 60 let 

Total 

Naprosto spokojen/a 15,6% 4,7% 2,3%   4,4% 

Spíše spokojen/a 9,4%  13,6% 17,1% 23,1% 11,7% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
34,4% 18,6% 20,5% 25,7% 11,5% 22,2% 

Spíše nespokojen/a 25,0% 34,9% 29,5%  46,2% 26,7% 

S
po

ko
je

no
st

  

s 
na

bí
dk

ou
 p

ra
c.

 m
ís

t 

Naprosto nespokojen/a 15,6% 41,9% 34,1% 57,1% 19,2% 35,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 18 Spokojenost s úrovní dopravy do zaměstnání * Věková kategorie Crosstabulation 

Věková kategorie  
15 - 18 let 19 - 24 let 25 - 44 let 45 - 59 let Nad 60 let 

Total 

Naprosto spokojen/a   25,0% 14,3% 11,5% 10,6% 

Spíše spokojen/a 34,4% 27,9% 22,7% 20,0% 57,7% 30,6% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
62,5% 32,6% 31,8% 37,1% 26,9% 37,8% 

Spíše nespokojen/a 3,1% 34,9% 15,9% 28,6% 3,8% 18,9% 

S
po

ko
je

no
st

 s
 ú

ro
vn

í 

do
pr

av
y 

do
 z

am
ě

st
ná

ní
 

Naprosto nespokojen/a  4,7% 4,5%   2,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 19 Spokojenost se sítí zdravotnických služeb * Věková kategorie Crosstabulation 

Věková kategorie  
15 - 18 let 19 - 24 let 25 - 44 let 45 - 59 let Nad 60 let 

Total 

Naprosto spokojen/a 28,1% 23,3% 27,3% 11,4% 23,1% 22,8% 

Spíše spokojen/a 50,0% 48,8% 43,2% 14,3% 26,9% 37,8% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
18,8% 25,6% 22,7% 57,1% 50,0% 33,3% 

Spíše nespokojen/a  2,3% 4,5% 11,4%  3,9% 

S
po

ko
je

no
st

 s
e 

sí
tí 

zd
ra

vo
tn

ic
ký

ch
 s

lu
že

b 

Naprosto nespokojen/a 3,1%  2,3% 5,7%  2,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 20 Spokojenost s kulturním vyžitím * Věková kategorie Crosstabulation 

Věková kategorie  
15 - 18 let 19 - 24 let 25 - 44 let 45 - 59 let Nad 60 let 

Total 

Naprosto spokojen/a  4,7% 9,1% 2,9% 11,5% 5,6% 

Spíše spokojen/a 65,6% 39,5% 50,0% 11,4% 26,9% 39,4% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
18,8% 30,2% 25,0% 51,4% 61,5% 35,6% 

Spíše nespokojen/a  20,9% 15,9% 34,3%  15,6% 

S
po

ko
je

no
st

  

s 
ku

ltu
rn

ím
 v

yž
ití

m
 

Naprosto nespokojen/a 15,6% 4,7%    3,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 21 Spokojenost s údržbou kulturních památek * Věková kategorie Crosstabulation 

Věková kategorie  
15 - 18 let 19 - 24 let 25 - 44 let 45 - 59 let Nad 60 let 

Total 

Naprosto spokojen/a   9,1% 5,7%  3,3% 

Spíše spokojen/a 34,4% 51,2% 29,5% 20,0% 11,5% 31,1% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
50,0% 37,2% 43,2% 37,1% 15,4% 37,8% 

Spíše nespokojen/a 15,6% 11,6% 13,6% 25,7% 73,1% 24,4% 

S
po

ko
je

no
st

  

s 
úd

rž
bo

u 
ku

ltu
rn

íc
h 

pa
m

át
ek

 

Naprosto nespokojen/a   4,5% 11,4%  3,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 22 Spokojenost s příležitostmi aktivního sportovního vyžití * Věková kategorie Crosstabulation 

Věková kategorie  
15 - 18 let 19 - 24 let 25 - 44 let 45 - 59 let Nad 60 let 

Total 

Naprosto spokojen/a 28,1% 7,0% 11,4%   9,4% 

Spíše spokojen/a 46,9% 51,2% 43,2% 34,3% 42,3% 43,9% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
18,8% 25,6% 29,5% 28,6% 46,2% 28,9% 

Spíše nespokojen/a 6,3% 7,0% 15,9% 22,9%  11,1% 

S
po

ko
je

no
st

  

s 
př

íle
ži

to
st

m
i a

kt
. s

po
rt

. 

vy
ži

tí 

Naprosto nespokojen/a  9,3%  14,3% 11,5% 6,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 23 Spokojenost s bezpečnostní situací * Věková kategorie Crosstabulation 

Věková kategorie  
15 - 18 let 19 - 24 let 25 - 44 let 45 - 59 let Nad 60 let 

Total 

Naprosto spokojen/a 15,6%  6,8%   4,4% 

Spíše spokojen/a 28,1% 25,6% 38,6% 34,3%  27,2% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
43,8% 51,2% 45,5% 31,4% 53,8% 45,0% 

Spíše nespokojen/a 12,5% 16,3% 6,8% 17,1% 46,2% 17,8% 

S
po

ko
je

no
st

  

s 
be

zp
eč

no
st

ní
 s

itu
ac

í 

Naprosto nespokojen/a  7,0% 2,3% 17,1%  5,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 24 Spokojenost s dopravní infrastrukturou * Věková kategorie Crosstabulation 

Věková kategorie  
15 - 18 let 19 - 24 let 25 - 44 let 45 - 59 let Nad 60 let 

Total 

Velmi spokojen/a 3,1%  4,5%   1,7% 

Spíše spokojen/a 59,4% 37,2% 40,9% 31,4% 30,8% 40,0% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
37,5% 37,2% 36,4% 14,3% 26,9% 31,1% 

Spíše nespokojen/a  25,6% 15,9% 54,3% 42,3% 26,7% 

S
po

ko
je

no
st

  

s 
do

pr
av

ní
 

in
fr

as
tr

uk
tu

ro
u 

Velmi nespokojen/a   2,3%   ,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 25 Spokojenost se správou města * Věková kategorie Crosstabulation 

Věková kategorie  
15 - 18 let 19 - 24 let 25 - 44 let 45 - 59 let Nad 60 let 

Total 

Velmi spokojen/a 18,8%  11,4% 5,7%  7,2% 

Spíše spokojen/a 37,5% 39,5% 61,4% 34,3% 3,8% 38,3% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
40,6% 51,2% 18,2% 42,9% 69,2% 42,2% 

Spíše nespokojen/a 3,1% 2,3% 6,8% 17,1%  6,1% 

S
po

ko
je

no
st

 s
e 

sp
rá

vo
u 

m
ě

st
a 

Velmi nespokojen/a  7,0% 2,3%  26,9% 6,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 26 Celková spokojenost s životem ve městě * Věková kategorie Crosstabulation 

Věková kategorie  
15 - 18 let 19 - 24 let 25 - 44 let 45 - 59 let Nad 60 let 

Total 

Velmi spokojen/a 3,1% 2,3% 20,5% 17,1%  9,4% 

Spíše spokojen/a 93,8% 86,0% 68,2% 77,1% 69,2% 78,9% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
3,1% 2,3% 9,1% 5,7% 30,8% 8,9% 

Spíše nespokojen/a  4,7% 2,3%   1,7% 

C
el

ko
vá

 s
po

ko
je

no
st

 s
 

ži
vo

te
m

 v
e 

m
ě
st
ě

 

Velmi nespokojen/a  4,7%    1,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 27 Spokojenost s úrovní svého bydlení * Vzdělání Crosstabulation 

Vzdělání 

 
Základní Vyučen/a 

SŠ bez 

maturity 

SŠ s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 
Vysokoškolské 

Total 

Velmi spokojen/a 47,8% 18,2% 53,8% 30,3% 50,0% 16,7% 33,9% 

Spíše spokojen/a 30,4% 72,7% 30,8% 50,0% 12,5% 66,7% 46,7% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
6,5%  7,7% 13,6% 12,5% 8,3% 9,4% 

Spíše nespokojen/a 15,2% 9,1% 7,7% 1,5% 12,5% 5,6% 7,2% 

S
po

ko
je

no
st

  

s 
úr

ov
ní

 s
vé

ho
 b

yd
le

ní
 

Velmi nespokojen/a    4,5% 12,5% 2,8% 2,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 28 Spokojenost s životním prostředím * Vzdělání Crosstabulation 

Vzdělání 

 
Základní Vyučen/a 

SŠ bez 

maturity 

SŠ s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 
Vysokoškolské 

Total 

Velmi spokojen/a 6,5% 9,1% 38,5% 7,6% 25,0% 13,9% 11,7% 

Spíše spokojen/a 84,8% 72,7% 53,8% 60,6% 50,0% 41,7% 62,8% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
4,3%  7,7% 16,7% 12,5% 8,3% 10,0% 

Spíše nespokojen/a 4,3%   13,6% 12,5% 16,7% 10,0% 

S
po

ko
je

no
st

  

s 
ži

vo
tn

ím
 p

ro
st
ře

dí
m

 

Velmi nespokojen/a  18,2%  1,5%  19,4% 5,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 29 Spokojenost s veřejnými službami * Vzdělání Crosstabulation 

Vzdělání 

 
Základní Vyučen/a 

SŠ bez 

maturity 

SŠ s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 
Vysokoškolské 

Total 

Naprosto spokojen/a 13,0%  7,7% 6,1% 37,5% 5,6% 8,9% 

Spíše spokojen/a 69,6% 18,2% 76,9% 37,9%  41,7% 46,7% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
10,9% 63,6%  50,0% 37,5% 27,8% 32,2% 

Spíše nespokojen/a 4,3% 18,2% 15,4% 6,1% 25,0% 25,0% 11,7% 

S
po

ko
je

no
st

 s
 v

eř
ej

ný
m

i 

sl
už

ba
m

i 

Naprosto nespokojen/a 2,2%      ,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 30 Spokojenost s nabídkou pracovních míst * Vzdělání Crosstabulation 

Vzdělání 

 
Základní Vyučen/a 

SŠ bez 

maturity 

SŠ s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 
Vysokoškolské 

Total 

Naprosto spokojen/a 10,9%     8,3% 4,4% 

Spíše spokojen/a 6,5% 18,2% 23,1% 7,6% 25,0% 16,7% 11,7% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
28,3% 18,2% 15,4% 19,7% 37,5% 19,4% 22,2% 

Spíše nespokojen/a 43,5% 27,3%  16,7% 12,5% 36,1% 26,7% 

S
po

ko
je

no
st

 s
 n

ab
íd

ko
u 

pr
ac

ov
ní

ch
 m

ís
t 

Naprosto nespokojen/a 10,9% 36,4% 61,5% 56,1% 25,0% 19,4% 35,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 31 Spokojenost s úrovní dopravy do zaměstnání * Vzdělání Crosstabulation 

Vzdělání 

 
Základní Vyučen/a 

SŠ bez 

maturity 

SŠ s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 
Vysokoškolské 

Total 

Naprosto spokojen/a    16,7% 25,0% 16,7% 10,6% 

Spíše spokojen/a 32,6% 36,4% 7,7% 34,8% 12,5% 30,6% 30,6% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
50,0% 18,2% 38,5% 33,3% 37,5% 36,1% 37,8% 

Spíše nespokojen/a 13,0% 36,4% 46,2% 15,2% 25,0% 16,7% 18,9% 

S
po

ko
je

no
st

 s
 ú

ro
vn

í 

do
pr

av
y 

do
 z

am
ě

st
ná

ní
 

Naprosto nespokojen/a 4,3% 9,1% 7,7%    2,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 32 Spokojenost se sítí zdravotnických služeb * Vzdělání Crosstabulation 

Vzdělání 

 
Základní Vyučen/a 

SŠ bez 

maturity 

SŠ s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 
Vysokoškolské 

Total 

Naprosto spokojen/a 28,3% 27,3% 23,1% 22,7%  19,4% 22,8% 

Spíše spokojen/a 54,3% 18,2% 30,8% 30,3% 50,0% 36,1% 37,8% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
13,0% 45,5% 15,4% 42,4% 37,5% 44,4% 33,3% 

Spíše nespokojen/a 2,2%  30,8% 1,5% 12,5%  3,9% 

S
po

ko
je

no
st

 s
e 

sí
tí 

zd
ra

vo
tn

ic
ký

ch
 s

lu
že

b 

Naprosto nespokojen/a 2,2% 9,1%  3,0%   2,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 33 Spokojenost s kulturním vyžitím * Vzdělání Crosstabulation 

Vzdělání 

 
Základní Vyučen/a 

SŠ bez 

maturity 

SŠ s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 
Vysokoškolské 

Total 

Naprosto spokojen/a 4,3% 9,1% 7,7% 3,0%  11,1% 5,6% 

Spíše spokojen/a 56,5% 54,5% 15,4% 28,8% 37,5% 41,7% 39,4% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
32,6% 9,1% 53,8% 40,9% 37,5% 30,6% 35,6% 

Spíše nespokojen/a 2,2% 27,3% 23,1% 19,7% 25,0% 16,7% 15,6% 

S
po

ko
je

no
st

 s
 k

ul
tu

rn
ím

 

vy
ži

tím
 

Naprosto nespokojen/a 4,3%   7,6%   3,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 34 Spokojenost s údržbou kulturních památek * Vzdělání Crosstabulation 

Vzdělání 

 
Základní Vyučen/a 

SŠ bez 

maturity 

SŠ s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 
Vysokoškolské 

Total 

Naprosto spokojen/a    3,0% 25,0% 5,6% 3,3% 

Spíše spokojen/a 41,3% 36,4% 30,8% 28,8% 12,5% 25,0% 31,1% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
54,3% 27,3% 7,7% 37,9% 25,0% 33,3% 37,8% 

Spíše nespokojen/a 4,3% 9,1% 53,8% 30,3% 25,0% 33,3% 24,4% 

S
po

ko
je

no
st

 s
 ú

dr
žb

ou
 

ku
ltu

rn
íc

h 
pa

m
át

ek
 

Naprosto nespokojen/a  27,3% 7,7%  12,5% 2,8% 3,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 35 Spokojenost s příležitostmi aktivního sportovního vyžití * Vzdělání Crosstabulation 

Vzdělání 

 
Základní Vyučen/a 

SŠ bez 

maturity 

SŠ s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 

Vysokošk

olské 

Total 

Naprosto spokojen/a 26,1% 9,1%  1,5%  8,3% 9,4% 

Spíše spokojen/a 50,0% 45,5% 30,8% 51,5% 50,0% 25,0% 43,9% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
13,0% 27,3% 46,2% 31,8% 12,5% 41,7% 28,9% 

Spíše nespokojen/a 8,7%  15,4% 10,6% 25,0% 13,9% 11,1% S
po

ko
je

no
st

 s
 

př
íle

ži
to

st
m

i a
kt

iv
ní

ho
 

sp
or

to
vn

íh
o 

vy
ži

tí 

Naprosto nespokojen/a 2,2% 18,2% 7,7% 4,5% 12,5% 11,1% 6,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 36 Spokojenost s bezpečnostní situací * Vzdělání Crosstabulation 

Vzdělání 

 
Základní Vyučen/a 

SŠ bez 

maturity 

SŠ s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 
Vysokoškolské 

Total 

Naprosto spokojen/a  9,1%  7,6% 12,5% 2,8% 4,4% 

Spíše spokojen/a 28,3% 18,2% 15,4% 33,3% 25,0% 22,2% 27,2% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
47,8% 45,5% 38,5% 42,4% 50,0% 47,2% 45,0% 

Spíše nespokojen/a 17,4% 18,2% 38,5% 12,1%  25,0% 17,8% S
po

ko
je

no
st

 s
 

be
zp

eč
no

st
ní

 s
itu

ac
í 

Naprosto nespokojen/a 6,5% 9,1% 7,7% 4,5% 12,5% 2,8% 5,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 37 Spokojenost s dopravní infrastrukturou * Vzdělání Crosstabulation 

Vzdělání 

 
Základní Vyučen/a 

SŠ bez 

maturity 

SŠ s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 
Vysokoškolské 

Total 

Velmi spokojen/a 2,2%    25,0%  1,7% 

Spíše spokojen/a 54,3% 45,5% 46,2% 31,8% 25,0% 36,1% 40,0% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
34,8%   36,4% 12,5% 41,7% 31,1% 

Spíše nespokojen/a 8,7% 54,5% 46,2% 31,8% 37,5% 22,2% 26,7% 

S
po

ko
je

no
st

 s
 d

op
ra

vn
í 

in
fr

as
tr

uk
tu

ro
u 

Velmi nespokojen/a   7,7%    ,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 38 Spokojenost se správou města * Vzdělání Crosstabulation 

Vzdělání 

 
Základní Vyučen/a 

SŠ bez 

maturity 

SŠ s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 
Vysokoškolské 

Total 

Velmi spokojen/a 13,0%   7,6% 25,0%  7,2% 

Spíše spokojen/a 47,8% 18,2% 23,1% 33,3% 37,5% 47,2% 38,3% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
32,6% 54,5% 69,2% 53,0% 12,5% 27,8% 42,2% 

Spíše nespokojen/a 2,2% 18,2% 7,7% 6,1% 12,5% 5,6% 6,1% 

S
po

ko
je

no
st

 s
e 

sp
rá

vo
u 

m
ě

st
a 

Velmi nespokojen/a 4,3% 9,1%   12,5% 19,4% 6,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 39 Celková spokojenost s životem ve městě * Vzdělání Crosstabulation 

Vzdělání 

 
Základní Vyučen/a 

SŠ bez 

maturity 

SŠ s 

maturitou 

Vyšší 

odborné 
Vysokoškolské 

Total 

Velmi spokojen/a 4,3%  46,2% 4,5% 25,0% 11,1% 9,4% 

Spíše spokojen/a 87,0% 81,8% 53,8% 86,4% 62,5% 66,7% 78,9% 

Ani spokojen/a, ani 

nespokojen/a 
4,3% 18,2%  7,6%  19,4% 8,9% 

Spíše nespokojen/a 2,2%   1,5%  2,8% 1,7% 

C
el

ko
vá

 s
po

ko
je

no
st

 s
 

ži
vo

te
m

 v
e 

m
ě
st
ě

 

Velmi nespokojen/a 2,2%    12,5%  1,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 40 Spokojenost s úrovní svého bydlení * Ekonomická aktivita Crosstabulation 

Spokojenost s úrovní svého bydlení 

 
Velmi 

spokojen/a 
2 3 4 

Velmi 

nespokojen/a 

Total 

Studující 42,0% 42,0% 2,9% 11,6% 1,4% 100,0% 

Soukromý podnikatel 36,4% 45,5% 9,1%  9,1% 100,0% 

Zaměstnanec v soukromém sektoru 17,4% 52,2% 17,4% 8,7% 4,3% 100,0% 

V domácnosti  100,0%    100,0% 

Důchodce 14,3% 52,4% 33,3%   100,0% 

Zaměstnanec ve státním sektoru 40,4% 46,2% 3,8% 5,8% 3,8% 100,0% E
ko

no
m

ic
ká

 a
kt

iv
ita

 

Nezaměstnaný  66,7% 33,3%   100,0% 

 

Tab. 41 Spokojenost s životním prostředím * Ekonomická aktivita Crosstabulation 

Spokojenost s životním prostředím 

 Velmi 

spokojen/a 
2 3 4 

Velmi 

nespokojen/a 

Total 

Studující 5,8% 69,6% 15,9% 8,7%  100,0% 

Soukromý podnikatel 36,4% 45,5% 9,1%  9,1% 100,0% 

Zaměstnanec v soukromém sektoru 8,7% 82,6% 4,3% 4,3%  100,0% 

V domácnosti     100,0% 100,0% 

Důchodce  33,3% 4,8% 28,6% 33,3% 100,0% 

Zaměstnanec ve státním sektoru 21,2% 59,6% 7,7% 9,6% 1,9% 100,0% E
ko

no
m

ic
ká

 a
kt

iv
ita

 

Nezaměstnaný  100,0%    100,0% 

 

Tab. 42 Spokojenost s veřejnými službami * Ekonomická aktivita Crosstabulation 

Spokojenost s veřejnými službami 

 Naprosto 

spokojen/a 
2 3 4 

Naprosto 

nespokojen/a 

Total 

Studující 8,7% 55,1% 30,4% 4,3% 1,4% 100,0% 

Soukromý podnikatel 18,2% 36,4% 45,5%   100,0% 

Zaměstnanec v soukromém sektoru  39,1% 47,8% 13,0%  100,0% 

V domácnosti  100,0%    100,0% 

Důchodce  28,6% 19,0% 52,4%  100,0% 

Zaměstnanec ve státním sektoru 15,4% 48,1% 30,8% 5,8%  100,0% E
ko

no
m

ic
ká

 a
kt

iv
ita

 

Nezaměstnaný  33,3% 33,3% 33,3%  100,0% 
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Tab. 43 Spokojenost s nabídkou pracovních míst * Ekonomická aktivita Crosstabulation 

Spokojenost s nabídkou pracovních míst 

 Naprosto 

spokojen/a 
2 3 4 

Naprosto 

nespokojen/a 

Total 

Studující 10,1% 4,3% 24,6% 33,3% 27,5% 100,0% 

Soukromý podnikatel   18,2% 27,3% 54,5% 100,0% 

Zaměstnanec v soukromém sektoru  8,7% 30,4% 8,7% 52,2% 100,0% 

V domácnosti    100,0%  100,0% 

Důchodce  23,8% 23,8% 38,1% 14,3% 100,0% 

Zaměstnanec ve státním sektoru 1,9% 21,2% 15,4% 21,2% 40,4% 100,0% E
ko

no
m

ic
ká

 a
kt

iv
ita

 

Nezaměstnaný   33,3%  66,7% 100,0% 

 

Tab. 44 Spokojenost s úrovní dopravy do zaměstnání * Ekonomická aktivita Crosstabulation 

Spokojenost s úrovní dopravy do zaměstnání 

 Naprosto 

spokojen/a 
2 3 4 

Naprosto 

nespokojen/a 

Total 

Studující  31,9% 46,4% 18,8% 2,9% 100,0% 

Soukromý podnikatel 9,1% 36,4% 9,1% 45,5%  100,0% 

Zaměstnanec v soukromém sektoru 21,7% 21,7% 39,1% 17,4%  100,0% 

V domácnosti     100,0% 100,0% 

Důchodce 14,3% 33,3% 38,1% 14,3%  100,0% 

Zaměstnanec ve státním sektoru 19,2% 32,7% 32,7% 13,5% 1,9% 100,0% E
ko

no
m

ic
ká

 a
kt

iv
ita

 

Nezaměstnaný   33,3% 66,7%  100,0% 

 

Tab. 45 Spokojenost se sítí zdravotnických služeb * Ekonomická aktivita Crosstabulation 

Spokojenost se sítí zdravotnických služeb 

 Naprosto 

spokojen/a 
2 3 4 

Naprosto 

nespokojen/a 

Total 

Studující 24,6% 52,2% 20,3% 1,4% 1,4% 100,0% 

Soukromý podnikatel 27,3% 36,4% 9,1% 27,3%  100,0% 

Zaměstnanec v soukromém sektoru 17,4% 30,4% 39,1%  13,0% 100,0% 

V domácnosti   100,0%   100,0% 

Důchodce 14,3% 28,6% 57,1%   100,0% 

Zaměstnanec ve státním sektoru 26,9% 26,9% 40,4% 5,8%  100,0% E
ko

no
m

ic
ká

 a
kt

iv
ita

 

Nezaměstnaný  33,3% 66,7%   100,0% 
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Tab. 46 Spokojenost s kulturním vyžitím * Ekonomická aktivita Crosstabulation 

Spokojenost s kulturním vyžitím 

 Naprosto 

spokojen/a 
2 3 4 

Naprosto 

nespokojen/a 

Total 

Studující 2,9% 49,3% 24,6% 13,0% 10,1% 100,0% 

Soukromý podnikatel 9,1% 36,4% 45,5% 9,1%  100,0% 

Zaměstnanec v soukromém sektoru 4,3% 30,4% 34,8% 30,4%  100,0% 

V domácnosti  100,0%    100,0% 

Důchodce 14,3% 14,3% 52,4% 19,0%  100,0% 

Zaměstnanec ve státním sektoru 5,8% 40,4% 42,3% 11,5%  100,0% E
ko

no
m

ic
ká

 a
kt

iv
ita

 

Nezaměstnaný  33,3% 33,3% 33,3%  100,0% 

 

Tab. 47 Spokojenost s údržbou kulturních památek * Ekonomická aktivita Crosstabulation 

Spokojenost s údržbou kulturních památek 

 Naprosto 

spokojen/a 
2 3 4 

Naprosto 

nespokojen/a 

Total 

Studující  40,6% 44,9% 14,5%  100,0% 

Soukromý podnikatel 9,1% 36,4% 18,2% 27,3% 9,1% 100,0% 

Zaměstnanec v soukromém sektoru  21,7% 52,2% 21,7% 4,3% 100,0% 

V domácnosti     100,0% 100,0% 

Důchodce  14,3% 9,5% 66,7% 9,5% 100,0% 

Zaměstnanec ve státním sektoru 7,7% 28,8% 40,4% 23,1%  100,0% E
ko

no
m

ic
ká

 a
kt

iv
ita

 

Nezaměstnaný 33,3% 33,3%   33,3% 100,0% 

 

Tab. 48 Spokojenost s příležitostmi aktivního sportovního vyžití * Ekonomická aktivita Crosstabulation 

Spokojenost s příležitostmi aktiv. sportovního vyžití 

 Naprosto 

spokojen/a 
2 3 4 

Naprosto 

nespokojen/a 

Total 

Studující 17,4% 47,8% 21,7% 7,2% 5,8% 100,0% 

Soukromý podnikatel 9,1% 63,6% 18,2% 9,1%  100,0% 

Zaměstnanec v soukromém sektoru 4,3% 26,1% 43,5% 21,7% 4,3% 100,0% 

V domácnosti 100,0%     100,0% 

Důchodce  28,6% 38,1% 9,5% 23,8% 100,0% 

Zaměstnanec ve státním sektoru 3,8% 50,0% 30,8% 13,5% 1,9% 100,0% E
ko

no
m

ic
ká

 a
kt

iv
ita

 

Nezaměstnaný  33,3% 33,3%  33,3% 100,0% 
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Tab. 49 Spokojenost s bezpečnostní situací * Ekonomická aktivita Crosstabulation 

Spokojenost s bezpečnostní situací 

 Naprosto 

spokojen/a 
2 3 4 

Naprosto 

nespokojen/a 

Total 

Studující 7,2% 29,0% 43,5% 15,9% 4,3% 100,0% 

Soukromý podnikatel 18,2% 18,2% 36,4% 18,2% 9,1% 100,0% 

Zaměstnanec v soukromém sektoru  26,1% 52,2% 17,4% 4,3% 100,0% 

V domácnosti 100,0%     100,0% 

Důchodce   52,4% 38,1% 9,5% 100,0% 

Zaměstnanec ve státním sektoru  38,5% 44,2% 13,5% 3,8% 100,0% E
ko

no
m

ic
ká

 a
kt

iv
ita

 

Nezaměstnaný  33,3% 33,3%  33,3% 100,0% 

 

Tab. 50 Spokojenost s dopravní infrastrukturou * Ekonomická aktivita Crosstabulation 

Spokojenost s dopravní infrastrukturou 

 Velmi 

spokojen/a 
2 3 4 

Velmi  

nespokojen/a 

Total 

Studující 1,4% 50,7% 36,2% 11,6%  100,0% 

Soukromý podnikatel  27,3% 9,1% 63,6%  100,0% 

Zaměstnanec v soukromém sektoru  34,8% 30,4% 34,8%  100,0% 

V domácnosti    100,0%  100,0% 

Důchodce  23,8% 33,3% 42,9%  100,0% 

Zaměstnanec ve státním sektoru 3,8% 38,5% 28,8% 26,9% 1,9% 100,0% E
ko

no
m

ic
ká

 a
kt

iv
ita

 

Nezaměstnaný  33,3% 33,3% 33,3%  100,0% 

 

Tab. 51 Spokojenost se správou města * Ekonomická aktivita Crosstabulation 

Spokojenost se správou města 

 Velmi 

spokojen/a 
2 3 4 

Velmi 

nespokojen/a 

Total 

Studující 8,7% 40,6% 44,9% 2,9% 2,9% 100,0% 

Soukromý podnikatel  18,2% 72,7%  9,1% 100,0% 

Zaměstnanec v soukromém sektoru  60,9% 26,1% 13,0%  100,0% 

V domácnosti  100,0%    100,0% 

Důchodce  4,8% 52,4% 9,5% 33,3% 100,0% 

Zaměstnanec ve státním sektoru 13,5% 42,3% 34,6% 7,7% 1,9% 100,0% E
ko

no
m

ic
ká

 a
kt

iv
ita

 

Nezaměstnaný  33,3% 66,7%   100,0% 
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Tab. 52 Celková spokojenost s životem ve městě * Ekonomická aktivita Crosstabulation 

Celková spokojenost s životem ve městě 

 Velmi 

spokojen/a 
2 3 4 

Velmi 

nespokojen/a 

Total 

Studující 2,9% 89,9% 2,9% 2,9% 1,4% 100,0% 

Soukromý podnikatel 27,3% 63,6% 9,1%   100,0% 

Zaměstnanec v soukromém sektoru  91,3% 8,7%   100,0% 

V domácnosti   100,0%   100,0% 

Důchodce  61,9% 38,1%   100,0% 

Zaměstnanec ve státním sektoru 23,1% 71,2% 1,9% 1,9% 1,9% 100,0% E
ko

no
m

ic
ká

 a
kt

iv
ita

 

Nezaměstnaný  66,7% 33,3%   100,0% 
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Příloha č. 3 - Vybrané grafy třídění 1. stupně 

Obr. 1 Spokojenost s úrovní bydlení 

 

Obr. 2 Celková spokojenost s kvalitou životního prostředí 

 

Obr. 3 Celková spokojenost s bezpečností ve městě 
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Obr. 4 Celková spokojenost s dopravní infrastrukturou 

 

Obr. 5 Celková spokojenost se službami ve zdravotnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Celková spokojenost s životem ve městě 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

Příloha č. 4 – Vybrané tabulky Chí-kvadrát testů 

Tab. 1 Spokojenost s celkovým bydlením * Pohlaví 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,852a 4 ,097 

Likelihood Ratio 9,139 4 ,058 

Linear-by-Linear 

Association 
,673 1 ,412 

N of Valid Cases 180   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,48. 
 

Tab. 2 Spokojenost s životním prostředím * Pohlaví 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,904a 4 ,574 

Likelihood Ratio 2,959 4 ,565 

Linear-by-Linear 

Association 
,103 1 ,749 

N of Valid Cases 180   

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,94. 
 

Tab. 3 Celková spokojenost bezpečností * Pohlaví 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,840a 4 ,001 

Likelihood Ratio 21,349 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
11,276 1 ,001 

N of Valid Cases 180   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,97. 
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Tab. 4 Celková spokojenost s dopravní infrastrukturou * Pohlaví 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,931a 4 ,570 

Likelihood Ratio 3,329 4 ,504 

Linear-by-Linear 

Association 
,522 1 ,470 

N of Valid Cases 180   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,49. 
 

Tab. 5 Celková spokojenost se správou města * Pohlaví 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,613a 4 ,031 

Likelihood Ratio 11,882 4 ,018 

Linear-by-Linear 

Association 
6,872 1 ,009 

N of Valid Cases 180   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 5,44. 
 

Tab. 6 Celková spokojenost s životem ve městě * Pohlaví 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,821a 4 ,146 

Likelihood Ratio 7,786 4 ,100 

Linear-by-Linear 

Association 
1,888 1 ,169 

N of Valid Cases 180   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,99. 
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Příloha č. 5 – Vybrané fotografie památek Krnova 

Obr. 1 Švédská zeď 

 

Obr. 2 Palác Silesia 
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Obr. 3 Flemmichova vila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Krnovská synagoga 

 


