
2.3. ANKETA MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ  
 
2.3.1 Charakteristika ankety 
 
Průzkum názorů obyvatel byl proveden pomocí anketních dotazníků, které byly doručeny do schránky 
každého bytu na sídlišti. Distribuce ankety byla provedena v říjnu 2014, vyhodnocení pak v listopadu 2014.  
 
Dotazník byl také zveřejněn na webu města Přerova.  
 
Otázky, položené v anketě mezi obyvateli panelového sídliště, byly směřovány do následujících okruhů: 

 Sociologie bydlení ( typ a velikost domácností podle počtu členů, domácnosti podle délky bydlení na 
sídlišti, počtu dětí apod.)  

 Bezpečnost v sídlišti 

 Zeleň v panelovém sídlišti (stav zeleně, dostatečnost zelených ploch, údržba, apod.) 

 Veřejné plochy pro sportovní vyžití (volnočasové aktivity a sportovní vyžití v panelovém sídlišti) 

 Městský mobiliář (kvalita, typ a množství) 

 Veřejné rekreační plochy v panelovém sídlišti (typy rekreačních ploch, požadavky na rekreační plochy) 

 Dopravní infrastruktura (problémy s parkováním, veřejná doprava, silniční síť apod.) 

 Občanská vybavenost 

 Požadavky na úpravy veřejných prostranství (stanovení největších problémů v sídlišti, preference a 
návrhy úprav, apod.) 

 Další náměty a připomínky 

Absolutní většina dotazovaných bydlí ve vlastním soukromém bytě (90%), následují podnájemníci bytů (9%). 
Pouze jeden dotazovaný sdílí byt s jinou domácností. 

 

ZÁKLADNÍ VSTUPNÍ ÚDAJE PRO VYHODNOCENÍ ANKETY MEZI OBYVATELI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ 

POČET PANELOVÝCH 
DOMŮ 

POČET BYTŮ POČET ODEVZDANÝCH 
DOTAZNÍKŮ 

% 

41 cca 1282 182 cca 14,2 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.2   TÉMATICKÉ  OKRUHY  DOTAZNÍKŮ  A  ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 

 počet procento 

   OTÁZKA Č. 1     VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ – VĚK A VZDĚLÁNÍ 

   Věk  
 Do 18 let 0 0 % 
19 - 35 let 25 14,5 % 
36 – 50 let 51 29,7 % 
51 – 65 let 46 26,8% 
Nad 65 let 50 29 % 

 

   Vzdělání  
Základní 5 3,7 % 
Vyučen 16 12 % 
Střední 81 60,9 % 
Vysokoškolské 31 23,4 % 
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  Nejpočetnější skupinou obyvatel, kteří se zúčastnili ankety, byli lidé ve věku od 36 do 50 let a starší 65   
 let (29 %). Naopak nejmladší generace obyvatel sídliště – do 18 let – není zastoupena vůbec a   pouhých  
15 % respondentů bylo mladší než 35 let. Z hlediska vzdělání mají největší zastoupení lidé se  středním (61 
%) a vysokoškolským vzděláním (23 %). 

OTÁZKA Č.2  V SOUČASNOSTI BYDLÍTE? 

V samostatném bytě, ne však v podnájmu 159 90,3 % 
V samostatném podnájmu 16 9,1 % 
S jinou domácností (nemáte vlastní byt) 1 0,6 % 
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Absolutní většina dotazovaných bydlí ve vlastním soukromém bytě (90 %), následují podnájemníci bytů 
(9 %). Pouze jeden dotazovaný sdílí byt s jinou domácností. 

OTÁZKA Č. 3 JAK DLOUHO BYDLÍTE V PANELOVÉM SÍDLIŠTI? 

1-3 roky 16 8,7 % 
4-6 let 8 4,4 % 
7-9 let 11 5,9 % 
10-12 let 9 4,9 % 
13-15 let 9 4,9 % 
16 a více 131 71,2 % 

 

Největší skupinu respondentů (71 %) tvoří obyvatelé žijící v sídlišti více než 16 let. Podmínky pro 
každodenní život, které poskytuje sídliště, mohou tyto domácnosti hodnotit především z dlouhodobých 
zkušeností. Lidé, kteří bydlí na sídlišti méně než 3 roky, mohou naopak posoudit kvalitu a podmínky 
bydlení na sídlišti na základě předchozích zkušeností, tvoří téměř s 9 % druhou nejpočetnější skupinu. 

OTÁZKA Č. 4 KOLIK ČLENŮ MÁ VAŠE DOMÁCNOST? 

1 41 22,8 % 
2 71 39,4 % 
3 41 22,8 % 
4 27 15 % 
5 a více 0 0 % 

 

Nadpoloviční zastoupení (62 %) mají domácnosti jednotlivců a se dvěma obyvateli. Množství 
početnějších domácností je výrazně menší. Lze předpokládat, že většina domácností je tvořena staršími 
obyvateli, kteří žijí na sídlišti od doby jeho postavení a v současné době již žijí bez dětí.  



OTÁZKA Č. 5 JAKÉHO TYPU JE VAŠE DOMÁCNOST? 

Domácnost jednotlivce 45 25,1 % 
Domácnost manželů bez dětí v produktivním věku 54 30,2 % 
Domácnost rodičů s dětmi do 15 let 38 21,2 % 
Domácnost rodičů s dětmi nad 15 let 42 23,5 % 

 

 
 
 

Z odpovědí obyvatelů sídliště je zřejmé, že většinu domácností obývají dva manželé bez dětí (30 %).   
Poměr rodičů s dětmi do 15 let, nad 15 let i domácností jednotlivce je pak poměrně vyrovnaný. 

OTÁZKA Č. 6 JSTE SPOKOJENI S BYDLENÍM V PANELOVÉM SÍDLIŠTI? 

Ano 26 14,4 % 
   S malými výhradami ano 94 52,2 % 
Částečně 55 30,6 % 
Jsem nespokojen 5 2,8 % 

 
 

S životem na sídlišti je zcela, nebo s malými výhradami, spokojeno 66 % dotazovaných. Naopak zcela 
nespokojeny jsou necelé 3 %. 

OTÁZKA Č. 7 HODLÁTE V BUDOUCNOSTI ŘEŠIT SVÉ BYDLENÍ JINDE NEŽ V PANELOVÉM SÍDLIŠTI? 

Ano 24 13,2 % 
Ne 113 62 % 
Nevím 45 24,8 % 

 



Největší skupina respondentů (62 %) nehodlá hledat bydlení jinde než v panelovém sídlišti. Další 
významnou skupinu dotazovaných tvoří obyvatelé, kteří zatím neví (25 %). Nejmenší procento 
respondentů by se z panelového sídliště chtělo v budoucnu odstěhovat (13 %).  

OTÁZKA Č. 8 CÍTÍTE SE NA SÍDLIŠTI BEZPEČNĚ? 

   Ano                                                    118 66,3 % 
   Ne                                                      60 33,7 % 

 

Dvě třetiny obyvatel se k otázce bezpečnosti vyjádřilo pozitivně. Ovšem zbývajících 34 % se na sídlišti 
bezpečně necítí - jako důvody uvedli například nedostatečné osvětlení některých míst a také provoz 
restauračních zařízení do pozdních nočních hodin.    

OTÁZKA Č. 9  POVAŽUJETE ZELEŇ NA SÍDLIŠTI ZA DOSTATEČNOU? 

Ano 58 32,2 % 
Částečně 91 50,6 % 
Ne 31 17,2 % 

 

 
   OZNAČTE OBLASTI, SE KTERÝMI JSTE NESPOKOJENI 

   Kvalita údržby zeleně 49 25,5 % 
   Nedostatek stávající zeleně 46 24 % 
   Málo nově vysazených stromů 43 22,4 % 
   Nevhodné umístění dřevin 39 20,3 % 
   Jiné …………………………….. 15 7,8 % 

 



   JEDNOTLIVÉ POSTŘEHY: 
   Množství odpadků a psích exkrementů v okolí zeleně a na trávě 4x 

 Nevhodné dřeviny – okrasné hrušně – lákají vosy a znečišťují okolí 3x 
   Zanedbané a neprořezané stromy a keře 1x 
   Málo stromů v ulici Budovatelů 1x 
   Vyšlapané pěšiny v trávě 1x 

Výrazná většina dotazovaných je s kvalitou a množstvím zeleně na sídlišti částečně, nebo zcela 
spokojená (83 %). Zbylých 17 % ji za vyhovující nepovažuje. Jako největší problém 25 % dotazovaných 
uvedlo kvalitu údržby zeleně, nedostatek stávající zeleně (24 %) a 20 % respondentů málo nově 
vysázených stromů.   

OTÁZKA Č. 10 JSTE SPOKOJENI S VEŘEJNÝMI PLOCHAMI PRO SPORTOVNÍ VYUŽITÍ V SÍDLIŠTI? 

Ano 55 30,7 % 
Částečně 78 43,6 % 
Ne 46 25,7 % 

 

POKUD NE, OZNAČTE OBLASTI, SE KTERÝMI JSTE NESPOKOJENI 

Kvalita a množství víceúčelových sportovních hřišť 68 73,1 % 
Prostor pro in-line bruslení 11 11,8 % 
Skatepark 1 1,1 % 
Jiné …………………………….. 13 14 % 

 

   JEDNOTLIVÉ POSTŘEHY: 
   Dětská hřiště 4x 
   Venkovní fitness (i pro důchodce) 3x 
   Doplnit cyklostezky a propojit sídliště cyklostezkami se zbytkem města. 3x 
   Rekonstruovat stávající dětská hřiště a udržovat je. 2x 
   Rozdělit cyklostezku u tř. 17. listopadu na část pro cyklisty a chodce.  1x 

S kvalitou a množstvím vybavení pro sportovní aktivity je spokojeno zcela nebo částečně 75 % obyvatel 
sídliště, kteří odpověděli na anketu. Absence veřejného víceúčelového hřiště a je největším problémem 
pro více než 73 % respondentů. 



OTÁZKA Č. 11 OZNAČTE, CO Z MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE VÁM V SÍDLIŠTI CHYBÍ 

Lavičky 95    33% 
Odpadkové koše 55    19,1 % 
Koše na psí exkrementy 68    23,6 % 
Lampy, osvětlení 34 11,8 % 

   Nic nechybí, mobiliář je vyhovující 36 12,5 % 

 

Nejčastějšími odpověďmi na otázku ohledně mobiliáře byl nedostatek laviček a odpadkových košů i na 
psí exkrementy. Pro pouhých 12 % dotazovaných je množství a kvalita mobiliáře dostačující.  

OTÁZKA Č. 12 JSTE SPOKOJENI S VEŘEJNÝMI REKREAČNÍMI PLOCHAMI VE VAŠEM SÍDLIŠTI? 

Ano 36 20,5 % 
Částečně 82 46,6 % 
Ne 58 32,9 % 

 

 
 

POKUD NE, OZNAČTE OBLASTI, KTERÉ V SÍDLIŠTI PREFERUJETE 
Posezení pro matky s dětmi (průlezky, pískoviště) 44 20,9 % 
Relaxační zóny (pétanque, plochy s lavičkami) 55 26,1 % 
Oddechové travnaté plochy 44 20,9 % 
Zóny pro seniory 52 24,6 % 
Jiné …………………………….. 16 7,6 % 

 

 



JEDNOTLIVÉ NÁVRHY KE ZLEPŠENÍ: 
Pobytové trávníky s wi-fi připojením (př.: Gahurův prospekt ve Zlíně) 1x 
Trampolína, brouzdaliště 1x 

Třetina respondentů uvedla, že s kvalitou a množstvím rekreačních ploch spokojena není a dalších 46 % 
má vůči veřejným prostorům určité výhrady. Nejvíce obyvatel by přivítalo více ploch pro relaxaci a 
odpočinek a zóny pro seniory.  

OTÁZKA Č. 13 JSTE SPOKOJENI S DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUROU VE VAŠEM SÍDLIŠTI? 

Ano 23 12,9 % 
Částečně 55 30,9 % 
Ne 100 56,2 % 

 

POKUD NE, OZNAČTE OBLASTI, KTERÉ V SÍDLIŠTI PREFERUJETE 
Počet parkovacích míst 125 33,5 % 
Množství a trasy pěších komunikací 9 2,4 % 
Stav chodníků 188 50,4 % 
Síť cyklostezek 33 8,9 % 
Počet zastávek MHD a jejich vybavení 2 0,5 % 
Jiné …………………………….. 16 4,3 % 

 

JEDNOTLIVÉ NÁVRHY KE ZLEPŠENÍ: 
Špatný stav povrchu silničních komunikací 4x 
Doplnit vodorovné značení parkovacích míst 3x 
Chybí příjezdová cesta k domům Trávník 31 a 33 3x 
Nevyhovující stav průchodů (Budovatelů č. 5) 1x 
Absence vodorovného značení na cyklostezkách, chodnících 1x 

Většina dotazovaných obyvatel sídliště není s dopravní infrastrukturou spokojena (56 %). Jako největší 
problém se jeví stav asfaltových chodníků (50 %), na kterých se kvůli nerovnostem objevují kaluže a 
nerovný povrch se stává nebezpečným.  Z jednotlivých odpovědí vyplývá, že obyvatelé nejsou spokojeni 
také se stavem povrchu silnic. Nedostatek parkovacích míst je problematický pro 33 % obyvatel sídliště.   



OTÁZKA Č. 14 JSTE SPOKOJENI SE SLUŽBAMI PRO VEŘEJNOST VE VAŠEM SÍDLIŠTI? 

Ano 88 49,2 % 
Částečně 77 43 % 
Ne 14 7,8 % 

   

Obchody – potraviny, smíšené zboží 2 1,7 % 
Specializované prodejny 0 0 %  

   Lékárny, lékaři 2 1,7 % 
   Restaurace  2  1,7 % 
   Bezbariérové přístupy 13 11 % 
   Častější svoz komunálního odpadu 22 18,6 % 
   Více nádob na odpad 23 19,5 % 
   Úprava stanovišť pro kontejnery na odpad 46 39 % 
   Jiné …………………………….. 8 6,8 % 

 

    JEDNOTLIVÉ POSTŘEHY: 

Nepořádek kolem popelnic, rozhazování odpadků 2x 
Chybí provozovny služeb (např. opravny) 1x 

   Bezbariérový přístup k Trumfcentru 1x 
Nevyužité stanoviště kontejnerů u Kyjovjanky (obnovit nebo zrušit) 1x 
Polovina respondentů projevila úplnou spokojenost se službami pro veřejnost na sídlišti. Pro zbytek 
dotazovaných znamenají největší problém stanoviště pro odpad - ať už jejich stávající úprav, 
nedostatečná frekvence svozu odpadu nebo nedostatečný počet kontejnerů.   

  OTÁZKA Č. 15   ZA NEJVĚTŠÍ PROBLÉM NA SÍDLIŠTI POVAŽUJETE? 

Kvalitu bydlení 11 4,3 % 
Sportovně - rekreační možnosti 25 9,8 % 
Nedostatečnou obchodní vybavenost 1 0,4 % 
Množství a kvalitu zeleně 31 12,2 % 
Možnosti parkování 133 52,2 % 
Množství a kvalitu městského mobiliáře 38 14,9 % 
Jiné… 16 6,2 % 



 

  Hluk, rušení nočního klidu – především z restaurací a Non stop baru   6x 
Psí exkrementy na veřejné zeleni 2x 
Romské občany 2x 
Cyklisté jezdící po chodnících 2x 
Stav chodníků 1x 
Vysoké stromy bránící oslunění bytu 1x 
Jako největší problémy byla obyvateli sídliště označena možnost parkování (52 %) a také množství a 
kvalita mobiliáře, ovšem s mnohem menším procentem (12 %). Obyvatele obtěžuje především rušení 
nočního klidu návštěvníky přilehlých restaurací.  

OTÁZKA Č. 16 CO PREFERUJETE PŘI ÚPRAVÁCH VEŘEJNÝCH PROSTOR NA SÍDLIŠTI? 

Rozšířit parkovací plochy 117 25 % 
Doplnit městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše apod.) 58 12,4 % 
Řešit dětská hřiště na sídlišti 44 9,4  % 
Rozšířit prostory pro sportovně – rekreační aktivity 32 6,8 % 
Doplnit a rozšířit plochy veřejné zeleně 30 6,4 % 
Vybudovat parkové a oddychové plochy 45 9,6 % 
Rekonstruovat a doplnit chodníky 115 24,5 % 
Jiné návrhy (napište jaké) 27 5,9 % 

 

JEDNOTLIVÉ NÁVRHY KE ZLEPŠENÍ: 
Opravit  okolí Trumfcentra – schody, zpevněné plochy, mobiliář 4x 
Rozdělení chodníků na část pro cyklisty a chodce - vodorovné značení 3x 
Nevyužitý prostor u býv. Chemoprojektu 2x 
Propojit cyklostezky se zbytkem města 2x 
Omezení rychlost automobilů na 30 km/hod.  1x 
Jak už vyplynulo z odpovědí na předchozí otázky, většina dotazovaných by si přála nejdříve opravit 
chodníky ve vnitroblocích (25 %). Další velmi početnou skupinu tvoří lidé preferující rozšíření parkovacích 
ploch na sídlišti (12 %). Z jednotlivých návrhů padlo nejčastěji doporučení ohledně opravy veřejných 
prostor v okolí obchodního domu Trumfcentrum. 



 

OTÁZKA Č. 17 NAPIŠTE MIMO UVEDENÉ OTÁZKY VAŠE DOPORUČENÍ A PŘIPOMÍNKY 

Rušení nočního klidu především návštěvníky barů a heren 9x 
Častější úklid veřejných prostor – odpadky a psí exkrementy 7x  
Zbourání nebo přestavba bývalého Chemoprojektu (na parkovací dům; zelené oddychové 
plochy; garáže) 6x 

Pravidelně prořezávat stromy, především ty, které stíní do oken bytů 5x 
Využití dvora býv. Chemoprojektu (dětské hřiště; parkování; park) 5x 
Vyrovnat propadlé chodníky, ve kterých vznikají kaluže 5x 
Úprava zarostlého prostranství mezi býv. Chemoprojektem a třídou  
17. listopadu 4x 

Ulice Budovatelů - špatný technický stav; při parkování auta najíždí na chodník 3x 
Omezit rychlost na jednosměrných komunikacích 2x 
Nedostatečné osvětlení cyklostezky na tř. 17. listopadu a prostranství u Trumfcentra 2x 

 
2.3.3 VYHODNOCENÍ ANKETY A ZÁVĚR 

Soubor respondentů 
V průzkumu, zaměřeném na analýzu spokojenosti obyvatel s bydlením na sídlišti Přerov - Trávník a na 
potřebné změny, které by měly být předmětem Projektu regenerace panelového sídliště, bylo 
kontaktováno cca 1282 domácností.   
Nejpočetnější část respondentů zastupovali lidé ve středním věku od 36 do 50 let, více než z poloviny se 
středním vzděláním. Naopak nejmladší obyvatelé – ve věku do 18 let se ankety neúčastnili vůbec.  
 
Migrace 
Pro naši společnost je typická nízká úroveň migrace. Tento trend se projevuje i ve zkoumaném souboru. 
Téměř tři čtvrtiny obyvatel odpovědělo, že bydlí na sídlišti Trávník více než 16 let. Změnit místo bydliště má 
v úmyslu pouhých 13,2 % domácností. 
 
Veřejná prostranství 
Primárním úkolem připravovaného projektu regenerace sídliště je přetváření sídlišť – „nocleháren“ na 
prostředí,  kde by se  lidem nejen dobře bydlelo,  ale kde by nacházeli odpovídající  podmínky  pro 
různorodé  trávení volného času, kde by  byly vytvořeny podmínky  podporující kontakty mezi obyvateli a 
tím rozvoj neformálních vztahů. Tyto cíle jsou významně podmíněny adekvátními úpravami veřejných 
prostranství, včetně zajištění odpovídající následné péče. 
Cílem zapojení obyvatel do přípravných fází projektu regenerace panelového sídliště je, aby jako uživatelé 
veřejných prostranství sami specifikovali, co od úpravy veřejných prostranství očekávají, jaké funkce by 
měla plnit, co by mělo být situováno přímo u domu a určeno především k využití obyvatelům jednotlivých 
domů i jaká zařízení na sídlišti chybí obecně. Proto byli respondenti vyzváni, aby v průzkumu specifikovali své 
představy o úpravách a využití veřejných prostranství u domu, kde bydlí, i představy o celkové úpravě 
veřejných prostor sídliště. 
Respondenti nejčastěji uváděli požadavky zejména na rozšíření parkovacích ploch, rekonstrukci a doplnění 
chodníků, a vybudování parkových a oddychových ploch. Byly rovněž zmiňovány požadavky na doplnění 
nebo výměnu mobiliáře a úpravy především víceúčelových sportovních hřišť.  
 
Doprava 
Z hlediska dopravní infrastruktury si obyvatelé nejvíce stěžují na nedostatek parkovacích míst a stav 
chodníků. Problémy s nedostatkem parkovacích míst vyúsťují ve stav, kdy jsou auta parkována téměř 
kdekoli, kde je místo. Vzniká tak nejen řada kolizních situací, ale dochází i ke snížení provozní a estetické 
kvality sídliště.  
 
Občanská vybavenost 
Převážná část respondentů ankety je s občanskou vybaveností v panelovém sídlišti spokojena zcela nebo 
částečně. Nejčastěji se objevují výtky k odpadovému hospodářství. 
 
 
Analýza problémů, připomínky a náměty obyvatel vyplývající z výsledků ankety byly zohledněny při 
zpracování projektu regenerace preferencí jednotlivých akcí navržených v etapizaci. 
 


