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Cílová skupina: obyvatelé města Přerova, včetně jeho místních částí 
Velikost vzorku: 1000 respondentů 
Termín výzkumu: 17. července – 17. srpna 2013 + 22. – 24. srpna 2013

V termínu od 17. července do 17. srpna 2013 bylo osobním dotazníkovým šetřením 
osloveno přímo v ulicích města Přerova 596 respondentů. Ve stejném období dotazník 
vyplnilo na stránkách Statutárního města Přerova (www.prerov.eu) či v prostorách Městského
informačního centra celkem 463 osob, z toho ale muselo být v důsledku neúplného 
či nesprávného vyplnění 122 dotazníků vyřazeno. Z důvodu lepšího statistického 
vyhodnocení bylo od 22. do 24. srpna 2013 osloveno dalších 63 obyvatel města Přerova, čímž 
celkový počet respondentů dosáhl 1000. 

Otázka č. 01: Jak jste celkově spokojen(a) s životem ve městě Přerov?

Tab. č. 1: Otázka č. 01 Jak jste celkově spokojen(a) s životem ve městě Přerov?
Míra spokojenosti ni Pi (%)

01. Velmi spokojen(a) 83 8,3
02. Spíše spokojen(a) 417 41,7
03. Spíše nespokojen(a) 392 39,2
04. Velmi nespokojen(a) 108 10,8
Celkem 1000 100,0

Spokojenost či nespokojenost s životem ve městě Přerově vyjádřil stejný počet 
dotázaných, přičemž největšího podílu dosáhli „spíše spokojeni“ respondenti (41,7 %), 
naopak nejnižšího „velmi spokojeni“ (8,3 %). Desetina Přerovanů je s životem ve svém městě 
velmi nespokojena.   

Graf č. 1: Jak jste celkově spokojen(a) s životem ve městě Přerov?

Níže uvedený graf poukazuje na poměr mezi mírou spokojenosti respondentů 
v závislosti na jejich věku. Nejvíce spokojeni s životem ve městě jsou občané věkové 
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kategorie 15-29 let (celkem 54,9 %), naopak nejméně spokojeni občané nad 65 let (pouze 
34,2 % je spokojeno), což mj. také souvisí s celkovou spokojeností těchto věkových skupin 
s životem. Větší nespokojenost než spokojenost s životem ve městě také vyjádřili občasné 
ve věku 30-49 let. 

Graf č. 2: Jak jste celkově spokojen(a) s životem ve městě Přerov? – hodnocení podle věku

Zajímavé je také srovnání míry spokojenosti obyvatel v městském obvodu Přerov I-
Město oproti ostatním místním částem Přerova (jejich počet činil z celkového počtu 
dotazovaných celkem 292). Lidé z místních částí jsou s životem v Přerove více spokojeni 
(celkově se jedná a 53,5 %) než lidé z jádrové oblasti, a to i přesto, že nabídka služeb 
a úroveň občanské vybavenosti je v těchto částech mnohem horší než v centru.

Graf č. 3: Jak jste celkově spokojen(a) s životem ve městě Přerov? – hodnocení podle místa 
pobytu 
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Otázka č. 02: Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí, co považujete za jeho největší 
přednost? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

U druhé otázky mohli dotazovaní uvést až 3 možnosti, takže celkový počet odpovědí je 
vyšší než počet respondentů. Nejvíce se místním obyvatelům na městě líbí blízkost přírody 
a možnost rekreace v okolí města (tuto odpověď uvedlo 27,3 % dotázaných). Druhý 
nejvýznamnější podíl byl zaznamenán u dobré dopravní dostupnosti (uvedlo 16,08 %), 
následovalo sportovní vyžití (13,18 %). Ostatní možnosti mají menší než desetiprocentní 
podíl. Naopak nejméně byly uváděny možnosti podnikání (1,39 %), atraktivity pro turisty 
a návštěvníky města (2,14 %) a dostupnost pracovních příležitostí (2,33 %). Odpověď „jiné“ 
se objevila v 38 případech, nejčastěji byl zmiňován „park Michalov“. Na druhou stranu ale 
někteří respondenti z nabídnutých možností uvedli odpověď „blízkost přírody, možnost 
rekreace v okolí města“ právě jen kvůli parku v Michalově.

Odpověď na tuto otázku nenašlo 110 respondentů.

Tab. č. 2: Otázka č. 02 Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí, co považujete za jeho 
největší přednost?

Možnosti ni Pi (%)
01. Klidný život 144 9,08
02. Příznivé životní prostředí 59 3,72
03. Blízkost přírody, možnost rekreace v okolí města 433 27,30
04. Dostupnost pracovních příležitostí 37 2,33
05. Možnost podnikání 22 1,39
06. Dobrá dopravní dostupnost 255 16,08
07. Kulturní a společenský život 103 6,49
08. Sportovní vyžití 209 13,18
09. Vzhled města 153 9,65
10. Zdravotní péče a sociální služby 99 6,24
11. Atraktivity pro turisty a návštěvníky města 34 2,14
12. Jiné 38 2,40
Celkem 1586 100,00
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Graf č. 4: Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí, co považujete za jeho největší přednost?
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Otázka č. 03: Co se Vám na Vašem městě nelíbí, co považujete za jeho nejzávažnější 
problém? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

U třetí otázky bylo možné uvést také více možností (max. 3), čehož využili téměř 
všichni respondenti, pouze tři neuvedli ani jednu odpověď. Nejvyšší podíl odpovědí 
(16,21 %) byl zaznamenán u nedostatku pracovních příležitostí. O něco málo (o 0,41 p.b) byla 
zmiňována dopravní infrastruktura a obslužnost, což může být překvapením ve spojitosti
s odpověďmi na předchozí otázku. Zatímco u otázky č. 2 měli dotazovaní na mysli železniční 
uzel a dobrou dopravní dostupnost do krajského města Olomouc, stejně jako hlavního města 
a dalších moravských nadregionálních center – do Brna a Ostravy (Přerov leží téměř 
uprostřed na cestě mezi těmito aglomerací), u třetí otázky byla spíše zmiňována absence 
dálničního napojení a špatná dopravní situace ve městě spojená především s tranzitní 
dopravou. Desetiprocentní hranici dále překročilo soužití s národnostními menšinami, 
přičemž se dle konkrétní specifikace odpovědí dotazovaných jednalo převážně o romskou 
menšinu, a otázka bezpečnosti a zvýšené kriminality. Jako problematickou Přerované dále 
uváděli oblast životního prostředí, čistoty/pořádku ve městě a odchodu mladých lidí z města. 
Na druhou stranu za nejmenší problém byla považována dostupnost lékaře, bytová výstavba a
dostupnost obchodů a služeb.

Mezi „jinými“ možnostmi byla nejčastěji zmiňována nespokojenost s přísnými 
pokutami Městské policie a nespokojenost s reprezentací města (vedením magistrátu). Tyto 
názory, včetně dalších, ale tvořily pouze 1,15% podíl. 
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Tab. č. 3: Otázka č. 03 Co se Vám na Vašem městě nelíbí, co považujete za jeho 
nejzávažnější problém?

Problém města ni Pi (%)
01. Odchod mladých lidí z města 189 7,74
02. Nezájem lidí o město 111 4,54
03. Málo kvalitní životní prostředí 215 8,80
04. Nedostatek pracovních příležitostí 396 16,21
05. Nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb 32 1,31
06. Nedostatečný kulturní a společenský život 112 4,58
07. Špatná dostupnost lékaře 19 0,78
08. Dopravní infrastruktura a obslužnost 386 15,80
09. Nedostatečná bytová výstavba 31 1,27
10. Čistota, nepořádek ve městě 195 7,98
11. Špatné podmínky pro podnikání 49 2,01

12.
Bezpečnost, zvýšená kriminalita, vandalismus, 
jiné sociálně-patologické jevy

330 13,51

13. Soužití s národnostními menšinami 350 14,33
14. Jiné 28 1,15
Celkem 2443 100,00

Graf č. 5: Co se Vám na Vašem městě nelíbí, co považujete za jeho nejzávažnější problém?
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Uvedl-li respondent ve svých odpovědích na otázku číslo 3 jednu z následujících 
možností:
 málo kvalitní životní prostředí,
 nedostatečný kulturní a společenský život,
 dopravní infrastruktura a obslužnost,
 čistota, nepořádek ve městě,
 bezpečnost, zvýšená kriminalita, vandalismus, jiné sociálně-patologické jevy,

tak mu byla k danému tématu položena doplňující otázka, která více rozvádí/specifikuje
tuto problematiku. U doplňujících otázek mohly být uvedeny max. 2 možnosti.

Doplňková otázka A. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí ve 
městě? (zatrhněte maximálně 2 možnosti)

Za největší problém v oblasti životního prostředí Přerované považují automobilovou 
dopravu a její negativní účinky (koncentrace NOx v ovzduší, hluková zátěž, atd.). Znečištěné 
ovzduší a hluk byly dalšími nejčastěji uváděnými odpověďmi, i když na tuto problematiku má 
vliv více okolností (např. výrobní podniky, místní teplárna, apod.), nejen doprava. Čtvrtou 
nejfrekventovanější odpovědí byly černé skládky. Respondenti, kteří uvedli jinou možnost 
než byla ve výběru, nejčastěji zmiňovali chemičku Precheza. 

Graf č. 6: Doplňková otázka A: Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí ve 
městě?
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Doplňková otázka B. Pokud vám nevyhovují možnosti kulturního či společenského 
vyžití, co by mělo být více podporováno? (zatrhněte maximálně 2 možnosti)

Respondenti, kteří ve městě nejsou spokojeni s kulturním a společenským vyžitím, 
konkrétně nejčastěji uváděli konání hudebních vystoupení (koncertů, festivalů) a divadelních 
představení. Dále by si přáli větší podporu kina a výstavnictví, u mladších ročníků byla zjevná 
větší touha po diskotékách a rockových klubech. Odpovědi na tuto otázku byly ze všech 
doplňujících otázek nejvyrovnanější, žádná z možností nijak významně nevyčnívala.

Graf č. 7: Doplňková otázka B: Pokud Vám nevyhovují možnosti kulturního či 
společenského vyžití, co by mělo být více podporováno?

Doplňková otázka C. Které dopravní problémy jsou podle Vás nejvážnější? (zatrhněte 
maximálně 2 možnosti)

Jak již bylo zmíněno výše, v oblasti dopravy je pro místní obyvatele největším 
problémem zatížení města tranzitní dopavou (celkem ji uvedlo více než 51 % všech 
respondentů), na čemž má význmaný podíl absence obchvatu. Špatně ja také vnímána 
problematika parkování, a to nejen v centru města, ale i na sídlištích (tvořilo více než 26 % 
všech zodpovězených možností). Často byl uváděn i špatný stav vozovek, méně již 
nevyhovující podmínky pro cyklodopravu. Ostatní dopravní problematika je vnímána 
marginálně.  



Statutární město Přerov Dotazníkové šetření
Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–202

    Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
8

Graf č. 8: Doplňková otázka C: Které dopravní problémy jsou podle Vás nejvážnější?

Doplňková otázka D. Jaké problémy s čistotou města vás trápí nejvíce? (zatrhněte 
maximálně 2 možnosti)

V oblasti pořádku a čistoty města Přerovany jednoznačně nejvíce trápí psí exkrementy 
a obecně nedostatečný úklid ulic. Větší počet záporných ohlasů byl také zaznamenán u 
nepořádku v okolí kontejněrů a údržby veřejné zeleně. Ti, kteří vybrali jinou odpověď 
z předložených možností, nejčastěji uváděli problém s nepořádkem po vandalismu, jako jsou 
poházené lahve, odpadky, apod.
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Graf č. 9: Doplňková otázka D: Jaké problémy s čistotou města Vás trápí nejvíce?

Doplňková otázka E. Jaké jsou hlavní důvody, kvůli kterým se ve městě necítíte 
bezpečně? (zatrhněte maximálně 2 možnosti)

Za hlavní důvody, kvůli kterým se dotazovaní necítí ve městě bezpečně, jsou 
považovány obavy z jiných etnických skupin (z doplňkových otázek během rozhovoru 
vyplynulo, že se jedná o romskou menšinu) a častý výskyt problémových osob (tento bod 
taktéž úzce souvisel s problematikou etnických skupin). Třetím nejčastěji zmiňovaným 
problémem byl vandalismus. Naopak spokojeni jsou Přerované s pouličním osvětlením, 
které bylo uvedeno pouze třikrát, nízký počet hlasů obdržely také obavy o majetek nevhodné 
chování a nápady spojené s mladistvými. 
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Graf č. 10: Doplňková otázka E: Jaké jsou hlavní důvody, kvůli kterým se ve městě necítíte 
bezpečně?

Otázka č. 04: Jak se v posledních 7 letech změnilo prostředí města?

Čtvrtá otázka byla zaměřena na to, jak občané vnímají změnu prostředí města 
za posledních 7 let. Změna je mezi respondenty vnímaná pozitivně, kdy 58,2 % z nich 
se domnívá, že se situace ve městě zlepšila. 22,7 % nezaznamenalo žádnou změnu a necelá 
pěti dotázaných vnímá své okolí hůře.

Tab. č. 4: Otázka č. 04 Jak se v posledních 7 letech změnilo prostředí města?
Míra změny ni Pi (%)

Výrazně se zlepšilo 168 16,8
Mírně se zlepšilo 414 41,4
Zůstalo stejné 227 22,7
Mírně se zhoršilo 121 12,1
Výrazně se zhoršilo 70 7,0
Celkem 1000 100,0

Zlepšení prostředí ve městě za posledních 7 let nejvíce pociťují občané věkové 
kategorie 50–64 let (64,8 % z nich se domnívá, že zde došlo ke zlepšení) a také nejmladší 
věková skupiny respondentů do 30 let (zde se jedná o 61,0 %). Naopak hůře vnímají život 
v Přerově především senioři nad 65 let, kdy pozitivní změnu cítí pouze 45,3 % a čtvrtina 
z nich (přesně 25,6 %) si dokonce myslí, že ve městě došlo ke zhoršení. Stejně tak lidé ve 
věku 30–49 let se na změny dívají kritičtěji, 22,0 % pociťuje zhoršení.  
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Graf č. 11: Jak se v posledních 7 letech změnilo prostředí města? – hodnocení podle věku

Stejně jako jsou lidé z místních částí více spokojeni s životem v Přerově, tak pozitivněji 
vnímají i změny v tomto městě za posledních 7 let. Pouze 13,7 % z nich si domnívá, že zde 
došlo ke zhoršení, naopak 66,8 % pociťuje zlepšení. 

Graf č. 12: Jak se v posledních 7 letech změnilo prostředí města? – hodnocení podle místa 
pobytu

Otázka č. 05: Jaké služby Vám v současné době ve městě nejvíce chybí?

Otázka číslo 5, která zkoumala, jaké služby v současné době ve městě jeho obyvatelům 
nejvíce chybí, byla otevřená (tj. nevybíralo se z nabízených možností) a odpovědělo na ni 
celkem 443 dotázaných.

Nejčastěji respondentům ve městě chybí nákupní/obchodní centrum (15,58 %). V tomto 
případě se jednalo o problém s absencí většího nákupního centra, kde by bylo možné sehnat 
kvalitní, značkové oblečení a výrobky. Z rozhovoru vyplynulo, že Přerované by uvítali 
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podobné centrum jako je například Olympia Olomouc. V současnosti ve městě není tak velké 
zázemí tohoto typu a občané z velké části musí tuto službu vyhledávat mimo město. Zcela 
určitě zde nešlo o nedostatek supermarketů apod., v tomto ohledu lidé upozorňovali spíše 
na nadbytek. S touto problematikou také úzce souvisí odpověď „kvalitně vybavené obchody“, 
kterou uvedlo celkem 34 respondentů. Nejvíce jim chybí více kvalitních výrobků všeho 
druhu, přičemž upozorňovali mj. i na stále větší přehlcenost vietnamskými obchody či absenci 
kvalitní obchodní sítě v centru města. Na regionální potraviny a výrobky by se zaměřilo 17 
dotázaných, což se vztahuje i k podpoře farmářských trhů a dalších aktivit propagujících 
místní producenty. 

Druhou nejčastěji uváděnou odpovědí byly volnočasové aktivity. K nim se dají zařadit 
i sportovní a kulturní aktivity, popř. sportovní a kulturní zařízení, v našem vyhodnocení jsme 
je ale pro přehlednost vyčlenili zvlášť. Volnočasové aktivity tvořilo celkem 36 odpovědí, 
z toho 20 respondentů je uvedlo obecně, 11 ve vztahu k dětem a 5 k seniorům. Více 
sportovních aktivit, vesměs blíže nespecifikovaných, postrádá 19 občanů, sportovní zařízení 
uvedlo 13 respondentů, nejčastěji bylo zmiňováno lepší koupaliště (7x) a víceúčelová 
sportovní hala (5x). Kulturní aktivity a kulturní zařízení uvedl stejný počet oslovených – 18, 
přičemž z kulturních zařízení jim zde nejvíce chybí městské divadlo (10x) a lepší kino (8x). 

Sociální služby trápí celkem 26 respondentů, z toho 17 z nich by si přálo nový penzion 
pro důchodce, ostatní se o lepších sociálních službách zmiňovali spíše obecně. Nad 5 % 
odpovědí dostaly vedle výše zmíněných už jenom „služby ve městě“, mezi kterými byly 
nejčastěji zmiňovány opravny (20x). Městská policie by se měla podle místních obyvatel více 
zaměřit na problémové lokality, tj. ul. Husova, Škodova, atd. V rámci Předmostí byl 
zmiňována vandalismus či rušení nočního klidu opilci. 

Lepší dopravní infrastrukturu, jejíž špatný stav souvisí především s absencí obchvatu 
města, stejně jako lepší činnost technických služeb, uvedlo shodně 18 dotázaných. 
U technických služeb si občané stěžovali převážně na nedostatečný úklid ulic, dle 
doplňujících informací v rozhovoru se jednalo hlavně o oblast v Předmostí. 

Více než 3 % respondentů by ocenilo větší počet stravovacích/občerstvovacích zařízení
a také vyšší kvalitu poskytovaných služeb. Nejvíce by uvítali rozšíření sítě kaváren, cukráren
a vináren (9x) a dále více kvalitních nekuřáckých restaurací (6x). Vyšší nabídku pracovních 
příležitostí by si přálo 15 dotázaných. Tato odpověď ovšem úplně nekoresponduje 
s položenou otázkou, tedy vyjma 4 odpovědí, jež se týkaly služeb personálních agentur.

Ostatní služby uvedlo méně než 3 % respondentů.  

Tab. č. 5: Otázka č. 05 Jaké služby Vám v současné době ve městě nejvíce chybí?
Služby uváděné respondenty ni Pi (%)

Nákupní centrum (typu Olympia) 69 15,58
Lepší nabídka volnočasových aktivit 36 8,13
Kvalitně vybavené obchody 34 7,67
Lepší sociální služby (nový penzion pro seniory,…) 26 5,87
Služby ve městě (opravny, půjčovny, čistírna,…) 23 5,19
Lepší činnost Městské policie 21 4,74
Více sportovních aktivit 19 4,29
Více kulturních aktivit 18 4,06
Zlepšení dopravního systému – obchvat města 18 4,06
Kulturní zařízení (městské divadlo, multikino,…) 18 4,06
Lepší činnost technických služeb 18 4,06
Regionální potraviny a výrobky 17 3,84
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Služby uváděné respondenty ni Pi (%)
Kvalitní stravovací/občerstvovací zařízení 17 3,84
Nabídka pracovních příležitostí, vč. personálních agentur 15 3,39
Sportovní zařízení (víceúčelová sportovní hala, lepší koupaliště,…) 13 2,93
Lepší zdravotní péče 12 2,71
Revitalizace centra (více zeleně, mobiliář, toalety,…) 10 2,26
Ostatní 59 13,32
Celkem 443 100,00

Otázka č. 06: Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):

Další část dotazníku byla zaměřena na 19 aspektů, které byly následně hodnoceny podle 
míry spokojenosti obyvatel města. Oznámkujeme-li je jako na vysoké škole, tj. od 1 do 4
(na základě výpočtu váženého průměru), tak zjistíme, že nejlepší známku dostalo sportovní 
vyžití, naopak nejhůře jsou ve městě hodnoceny pracovní příležitosti, dopravní infrastruktura
a podmínky pro podnikání, jež obdržely vyšší známku než 3,0. 

Váž. 
průměr

Váž. 
průměr

Sportovní vyžití 1,92 Veřejná doprava (MHD) 2,30
Dostupnost služeb (obchody, …) 2,02 Kultura a společenský život 2,38
Informovanost o dění ve městě 2,03 Městská policie 2,54
Bydlení 2,06 Magistrát města 2,55
Veřejná zeleň 2,10 Životní prostředí 2,62
Školství 2,12 Bezpečnost ve městě 2,89
Sociální služby 2,15 Podmínky pro podnikání 3,07
Celkový vzhled města 2,19 Dopravní infrastruktura 3,25
Zdravotnictví a zdravotní péče 2,23 Pracovní příležitosti 3,34
Dětská hřiště, hřiště pro mládež, popř. pro seniory 2,26

Pro úplnost v následující tabulce uvádíme u jednotlivých aspektů/podmínek četnost 
odpovědí na základě spokojenosti respondentů a dále pro lepší přehlednost také grafy.
Z tabulky je zřejmé, že:
 nejvíce jedniček (200 a více) obdržela dostupnost služeb (obchody, …) – 271, sportovní 

vyžití – 270, informovanost o dění ve městě – 244 a veřejná zeleň – 200, naopak nejvíce 
čtyřek bylo přiděleno pracovním příležitostem – 469, dopravní infrastruktuře (vč. místních 
komunikací) – 443, bezpečnosti ve městě – 267 a podmínkám pro podnikání – 185,

 rozdělíme-li respondenty na spokojené (s odpověďmi „velmi spokojen“ či „spíše 
spokojen“) a nespokojené, tak obyvatelé jsou nejvíce spokojeni s dostupností služeb –
764, sportovním vyžitím – 762, bydlením – 759 a informovaností o dění ve městě – 750,
a naopak nejméně spokojeni s dopravní infrastrukturou – 796, pracovními příležitostmi –
789, bezpečností ve městě – 661 a životním prostředím – 534. Tyto odpovědi více či méně 
korespondují s odpověďmi na otázku číslo 3, kde respondenti měli uvést, co se jim 
na jejich městě nelíbí – nejvíce zde byl zmiňován nedostatek pracovních příležitostí
(396x), dopravní infrastruktura a obslužnost (386x), soužití s národnostními menšinami
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(350x), bezpečnost, zvýšená kriminalita, vandalismus, jiné sociálně-patologické jevy
(330x) a málo kvalitní životní prostředí (215x).

Tab. č. 6: Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek
Velmi 

spokojen
Spíše 

spokojen
Spíše 

nespokojen
Velmi 

nespokojen
Nedokáži 
posoudit

01 Bydlení 197 562 188 34 19
02 Školství 152 494 167 42 145
03 Zdravotnictví a zdravotní péče 163 506 229 77 25
04 Veřejná doprava (MHD) 91 431 221 54 203

05
Dopravní infrastruktura 
(vč. místních komunikací)

13 173 353 443 18

06 Kultura a společenský život 140 428 279 111 42
07 Sociální služby a péče 125 367 139 44 325
08 Sportovní vyžití 270 492 155 22 61
09 Životní prostředí 84 367 373 161 15
10 Pracovní příležitosti 16 125 320 469 70
11 Podmínky pro podnikání 18 115 188 185 494
12 Celkový vzhled města 179 501 259 56 5
13 Informovanost o dění ve městě 244 506 199 35 16
14 Dostupnost služeb (obchody, …) 271 493 177 58 1
15 Bezpečnost ve městě 47 284 394 267 8
16 Veřejná zeleň 200 542 207 46 5

17
Dětská hřiště, hřiště pro mládež, 
popř. hřiště pro seniory

127 450 218 67 138

18 Magistrát města 108 309 234 160 189
19 Městská policie 124 305 263 161 147

Graf č. 13: Hodnocení města z hlediska následujících aspektů/podmínek: bydlení, školství,
zdravotnictví a zdravotní péče, veřejná doprava (MHD) a dopravní infrastruktura (vč. 
místních komunikací)
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Graf č. 14: Hodnocení města z hlediska následujících aspektů/podmínek: kultura 
a společenský život, sociální služby a péče, sportovní vyžití a životní prostředí

Graf č. 15: Hodnocení města z hlediska následujících aspektů/podmínek: pracovní 
příležitosti, podmínky pro podnikání, celkový vzhled města, informovanost o dění ve městě
a dostupnost služeb (obchody, …)
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Graf č. 16: Hodnocení města z hlediska následujících aspektů/podmínek: bezpečnost 
ve městě, veřejná zeleň, dětská hřiště, hřiště pro mládež, popř. hřiště pro seniory, magistrát 
města a městská policie

Otázka č. 07: Kdyby za Vámi přijela návštěva, která v Přerově nikdy předtím nebyla, 
co byste jí ve městě rozhodně ukázal(a)?

Přerované by se nejraději ve svém městě pochlubili parkem Michalov, který uvedlo 
31,82 % respondentů. Obecně parky, včetně toho michalovského, by návštěvě ukázalo 
1,49 %. Na dalších místech se umístily artefakty nacházející se v Městské památkové zóně: 
přerovský zámek (zmínilo ho 12,36 % obyvatel), Horní náměstí (9,79 %) či Muzeum 
Komenského (5,73 %). Centrum města obecně zmínilo 7,28 %, samotné náměstí T. G. M. 
pouhých 1,07 % respondentů (z toho Městský dům 2). Vedle těchto cílů nad pět procent 
obdržela už jenom nejčastěji uváděná přírodní atraktivita – Laguny (přesně 5,73 %), za nimi 
se umístil architektonicky velmi pozoruhodný Tyršův most (se 4,54 %). V rámci sportovních 
zařízení byl nejčastěji uváděn zimní stadion (14x) a dále tenisové kurty (12x) či plavecký 
areál (11x). Z kulturních zařízení největší počet hlasů obdrželo loutkové divadlo s galerií 
(po šesti). Vlakové nádraží i s jeho okolím by návštěvě ukázalo 1,25 % obyvatel, přičemž by 
se tímto prostorem nechlubili, spíše by poukázali na neutěšenou situaci (poničené domy, 
nepořádek v ulicích, apod.) spojenou s romským etnikem. Mezi „ostatní“ byly zařazeny 
lokality/artefakty/zařízení, které zmínilo méně než 10 dotázaných. 

Někteří v odpovědích uvedly více možností, celkem se jednalo o 1675 odpovědí.
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Tab. č. 7: Otázka č. 07 Kdyby za Vámi přijela návštěva, která v Přerově nikdy předtím 
nebyla, co byste jí ve městě rozhodně ukázal(a)?

Ukázka návštěvě ni Pi (%)
Park Michalov 533 31,82
Přerovský zámek 207 12,36
Horní náměstí 164 9,79
Centrum města 122 7,28
Muzeum Komenského 96 5,73
Laguny 96 5,73
Tyršův most 76 4,54
Městské opevnění 68 4,06
Předmostí (Mamutov) 59 3,52
Sportovní zařízení 50 2,99
Řeka Bečva 45 2,69
Parky 25 1,49
Žebračka 21 1,25
Vlakové nádraží 21 1,25
Cyklostezky 19 1,13
Nám. T. G. M. 18 1,07
Kulturní zařízení 14 0,84
Ostatní* 41 2,45
Celkem 1675 100,00

Poznámka: * v grafu níže uvedeno jako „Nezařazeno“ 

Graf č. 17: Kdyby za Vámi přijela návštěva, která v Přerově nikdy předtím nebyla, co byste 
jí ve městě rozhodně ukázal(a)?
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Otázka č. 08: Čím byste se naopak rozhodně nechtěl(a) chlubit?

Největší počet odpovědí na otázku, na co nejsou Přerované ve svém městě pyšní, jaké 
lokality se jim nelíbí a čím by se rozhodně návštěvě nepochlubili, se točilo kolem sociálně 
vyloučených lokalit. Přičemž přednádražní prostor či okolí nádraží uvedlo 26,57 % 
respondentů, Škodovu ulici 24,90 %, Husovu ul. 10,29 %, Kojetínskou ul. 7,65 % a obecně 
romské lokality 6,18 %. Dotázaní svůj názor nejčastěji odůvodňovali vysokým počtem 
občanů romské národnosti, jejich nevhodným chováním, nepořádkem na veřejných 
prostranství, zdevastovanými domy, vandalismem, atd. V souvislosti s problémem s romskou 
etnickou skupinou byla často zmiňována i potřeba větší bezpečnosti v této oblasti. Občanům 
se také nelíbí, že tato oblast je první, se kterou návštěvníci při příjezdu do Přerova přijdou 
do styku. Ostatní oblasti obdržely méně než pět procent hlasů, přičemž relativně velký podíl 
dotázaných (4,61) uváděl centrum města, z toho nejvíce náměstí T. G. M., které bylo zmíněno 
40x, a to zejména z důvodu nedostatku zeleně. Z „ostatních“ byly nejčastěji zmiňovány
Čechova ulice a Kašna (obě celkem 9x), Tovačovská ulice, Denisova ulice a Tyršův most (8x)
či Maják (7x), ostatní byly uvedeny méně než 5x. Celkem zaznělo 1020 odpovědí.

Tab. č. 8: Otázka č. 08 Čím byste se naopak rozhodně nechtěl(a) chlubit?
Co neukazovat ni Pi (%)

Přednádraží, nádraží a okolí 271 26,57
Škodova ulice 254 24,90
Husova ulice 105 10,29
Kojetínská ulice 78 7,65
Romové (u nádraží i v centru) 63 6,18
Centrum 47 4,61
Dopravní situace, provoz, stav komunikací 42 4,12
Průmyslová zástavba, pohled na chemičku 24 2,35
Kauza na magistrátu 18 1,76
Nepořádek v okolí paneláků 12 1,18
Ostatní* 106 10,39
Celkem 1020 100,00

Poznámka: * v grafu níže uvedeno jako „Nezařazeno“ 
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Graf č. 18: Čím byste se naopak rozhodně nechtěl(a) chlubit?

V následující tabulce uvádíme artefakty, které jsou na jednu stranu mezi přerovskými 
občany vnímány velmi pozitivně, na druhou stranu u některých vzbuzují větší či menší míru 
nevole. Zatímco Tyršův most je většinou přijímán kladně, u ostatních převažuje záporné 
hodnocení, a proto by se Přerované těmito díly spíše nechlubili a v případě návštěvy je svým 
hostům neukazovali.

Počet respondentů, kteří uvedli dané artefakty v rámci otázky č. 7 nebo 8

Otázka č. 09: Myslíte si, že něco proslavilo město Přerov za hranicemi našeho státu? 
A nebo někdo? Pokud ano, napište prosím co, a nebo kdo:

Nejčastěji uváděnými osobnostmi, které podle Přerovanů nejvíce proslavili jejich město, 
jsou Jan Amos Komenský a František Venclovský (dohromady je zmínilo cca 30 % 

Dílo Kladné hodnocení Záporné hodnocení
Tyršův most 76 8
Maják 5 7
Kašna 1 9
Model města 0 2



Statutární město Přerov Dotazníkové šetření
Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–202

    Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
20

respondentů). Za nimi se umístil s 8,22 % hlasy první přerovský podnik – Meopta a s 7,43 % 
tenis, včetně jednotlivých tenisových osobností (tenis obecně uvedlo 52 dotázaných, Janu 
Novotnou 17, Radka Štěpánka a Lukáše Rosola po sedmi, jeden hlas dostal i Ctislav 
Doseděl). Nad pět procent odpovědí dále získaly: Pivovar Zubr (5,75 %), archeologická 
lokalit v Předmostí (5,39 %), zaniklé Přerovské strojírny (5,39 %) a Jan Blahoslav (5,22 %). Z 
osobností byli dále nejvíce jmenováni Pavel Novák (zmínilo ho 2,92 % dotázaných) a Josef 
Kainar (2,48 %), z přerovských podniků Kazeto (2,39 %) a společnost Precheza s jejím 
produktem – titanovou bělobou (1,68 %). Přerovská Rokle proslavila Přerov podle 2,74 % 
respondentů, sport či sportovci podle 2,48 %. Z negativních aspektů se v odpovědích nejvíce 
objevovala romská problematika (s 2,74 % odpovědí) a také kauza na magistrátu (s 1,41 %). 
Ze skupiny „ostatní“, do které spadají odpovědi, jež zazněly méně než 10 x, byly nejčastěji 
zmiňovány Tyršův most a kolová (oba celkem 9x), a dále Švédské šance (8x) či Divadlo 
Dostavník (7x).

Tab. č. 9: Otázka č. 09 Myslíte si, že něco proslavilo město Přerov za hranicemi našeho 
státu? A nebo někdo?

Proslavení ni Pi (%)
J. A. Komenský 219 19,36
František Venclovský 122 10,79
Meopta 93 8,22
Tenis + tenisté (Novotná, Rosol, Štěpánek,…) 84 7,43
Pivovar Zubr 65 5,75
Předmostí – Mamutov 61 5,39
Přerovské strojírny 61 5,39
Jan Blahoslav 59 5,22
Pavel Novák 33 2,92
Motokros, Přerovská Rokle 31 2,74
Romská problematika 31 2,74
Josef Kainar 28 2,48
Sport, sportovci 28 2,48
Kazeto 27 2,39
Precheza, titanová běloba 19 1,68
Jazzový festival 16 1,41
Kauza na magistrátu 16 1,41
Historie Přerova 15 1,33
Železniční uzel 13 1,15
Dračí lodě (Moravian Dragons) 12 1,06
Ostatní 98 8,81
Celkem 1131 100,00

Poznámka: * v grafu níže uvedeno jako „Nezařazeno“ 
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Graf č. 19: Myslíte si, že něco proslavilo město Přerov za hranicemi našeho státu? A nebo 
někdo?

Otázka č. 10: Jaký by podle Vás mělo mít město v roce 2020 charakter? (zatrhněte 
maximálně 3 možnosti)

Desátá otázka zohledňovala názory respondentů na to, jakým směrem by se podle nich 
mělo jejich město do budoucna ubírat, přičemž mohli uvést maximálně 3 možnosti. Celkem 
se sešlo 2224 odpovědí, 25 dotázaných na tuto otázku nezodpovědělo.

Přerované by si nejvíce přáli bezpečné město (tuto možnost uvedlo 20,33 %) a také 
„zelené“ město s kvalitním životním prostředím (17,83 %), což jsou společně s nedostatkem 
pracovních příležitostí a špatnou dopravní infrastrukturou nejvíce kritizované oblasti 
(viz odpovědi na předchozí otázky). Přerov jako průmyslové centrum by požadovalo 10,64 % 
dotázaných, což jednak souvisí se zaměstnaností a zároveň s tradicí průmyslu ve městě. 
Naopak centrum čistých a bezpečných technologií by uvítalo o 49 respondentů méně 
(8,41 %). Město sportu a volnočasových aktivit byla poslední z možností, jenž překročila 
desetiprocentní hranici (získala přesně 10,60 %). Na druhém konci s 1,96 % se umístil Přerov 
jako rušné turistické centrum s atrakcemi a zábavami, popř. jako město s rozvinutou sítí 
sociálních a zdravotnických služeb (získalo 4,73 % hlasů) a centrum vzdělání (5,14 %). 
Ve skupině „jiné“ byly nejčastěji uváděny aspekty spojené s dopravou a zaměstnaností 
(pracovními příležitostmi).
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Tab. č. 10: Otázka č. 10 Jaký by podle Vás mělo mít město v roce 2020 charakter?
Charakter města v roce 2020 ni Pi (%)

01. Průmyslové centrum 234 10,64
02. Centrum čistých a bezpečných technologií 185 8,41
03. Městem zeleně a kvalitního životního prostředí 392 17,83
04. Kulturně společenské centrum 197 8,96
05. Město sportu a volnočasových aktivit 233 10,60
06. Centrum vzdělání 113 5,14
07. Rušné turistické centrum s atrakcemi a zábavami 43 1,96

08.
Klidné město s dostatkem veřejných prostranství 
pro setkávání a akcí pro veřejnost

209 9,50

09. Bezpečné město 447 20,33
10. Město s rozvinutou sítí sociálních a zdravotnických služeb 104 4,73
11. Jiné 42 1,91
Celkem 2199 100,00

Graf č. 20: Jaký by podle Vás mělo mít město v roce 2020 charakter?

Otázka č. 11: Představte si, že můžete rozhodnout o využití městských finančních 
prostředků. Na co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

U této otázky, kde bylo možné uvést opět maximálně tři možnosti, se sešlo 2446
odpovědí, pouze deset respondentů se nevyjádřilo. Kdyby měli občané možnost nakládat 
s veřejnými (městskými) prostředky, nejvíce z nich by finance rozdělilo do následujících 
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oblastí: bezpečnost ve městě, snižování kriminality (získalo 15,70 % hlasů), rekonstrukce 
místních komunikací a chodníků (13,49 %) a zvýšení ochrany životního prostředí (8,54 %). 
Dále by prostředky koncentrovali do budování cyklostezek (podpořilo je 8,14 % dotázaných), 
do péče o veřejnou zeleň a prostředí ve městě (6,42 %), zlepšení podmínek pro podnikání
(6,05 %), do podpory kulturních a společenských aktivit (5,72 %) a sportovních aktivit 
(5,19 %). Všechny tyto oblasti překročily pětiprocentníí hranici. 

Naopak nejmenší počet respondentů by se zaměřil na dostupnost bydlení, popř. podporu
bytové výstavby (2,82 %), zlepšení úrovně a dostupnosti zdravotní péče (3,56 %), zlepšení 
úrovně školských zařízení (3,72 %), na dopravní obslužnost, častější spoje veřejné dopravy 
(3,92 %) a vytvoření nových atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu (3,97 %). Jednak se jedná 
o odvětví, které jsou u oslovených jednotlivců mimo jejich zájem, a nebo v těchto oblastech 
pociťují dobrou úroveň služeb/nabídky. 

Mezi odpovědmi „jiné“ byla nejčastěji zahrnuta problematika dopravy (zejména 
vybudování obchvatu – dosáhl 36,5% podíl) a tvorby nových pracovních míst (22,9% podíl), 
kde má ale město více či méně omezené možnosti tento stav nějakým způsobem vyřešit. 
S více než 10 odpovědmi (přesně 21, tj. 10,9 %) se vyskytovala už pouze rekonstrukce budov 
a ulic.

Tab. č. 11: Otázka č. 11 Představte si, že můžete rozhodnout o využití městských finančních 
prostředků. Na co byste je přednostně využil(a)? 

Využití finančních prostředků ni Pi (%)
01. Zlepšení podmínek pro podnikání 148 6,05
02. Dostupnost bydlení, popř. podpora bytové výstavby 69 2,82
03. Dopravní obslužnost, častější spoje veřejné dopravy 96 3,92
04. Rekonstrukce místních komunikací a chodníků 330 13,49
05. Budování cyklostezek 199 8,14
06. Podpora kulturních a společenských aktivit 140 5,72
07. Podpora sportovních aktivit 127 5,19
08. Péče o veřejnou zeleň a prostředí ve městě 157 6,42
09. Zvýšení ochrany životního prostředí 209 8,54
10. Zlepšení úrovně školských zařízení 91 3,72
11. Zlepšení úrovně a dostupnosti zdravotní péče 87 3,56
12. Opravy památek ve městě 120 4,91
13. Vytvoření nových atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu 97 3,97
14. Bezpečnost ve městě, snižování kriminality 384 15,70
15. Jiné 192 7,85
Celkem 2446 100,00
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Graf č. 21: Představte si, že můžete rozhodnout o využití městských finančních prostředků. 
Na co byste je přednostně využil(a)? 

Tab. č. 12: Struktura respondentů podle pohlaví
Pohlaví ni Pi (%)

Muž 509 50,9
Žena 491 49,1
Celkem 1000 100,00

Tab. č. 13: Struktura respondentů podle věku
Věk ni Pi (%)

15–29 let 262 26,2
30–49 let 391 39,1
50–64 let 230 23,0
65 a více let 117 11,7
Celkem 1000 100,0
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Tab. č. 14: Struktura respondentů podle jejich statusu
Status ni Pi (%)

Student(ka) 102 10,2
Zaměstnanec, pracující 528 52,8
Podnikatel(ka) 65 6,5
Nezaměstnaný(ná) 74 7,4
Důchodce, důchodkyně 184 18,4
V domácnosti, mateřská/rodičovská dovolená 47 4,7
Celkem 1000 100,00

Tab. č. 15: Struktura respondentů podle délky jejich pobytu v Přerově
Délka pobytu ni Pi (%)

Žijete od narození 591 59,1
Přistěhoval(a) jsem se v dětství spolu s rodiči 126 12,6
Přistěhoval(a) jsem se v dospělosti před více než 5 lety 232 23,2
Přistěhoval(a) jsem se v dospělosti v posledních 5 letech 51 5,1
Celkem 1000 100,0
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