Tisková zpráva
28. srpna 2017

V Jilemnici žijí spokojení lidé
Město Jilemnice se opět po dvou letech rozhodlo zopakovat dotazníkové šetření, jehož
cílem bylo zjistit, jak spokojení lidé žijí v Jilemnici. Výsledek je více než pozitivní, neboť
míra spokojenosti dosáhla úrovně 84,4 %, to znamená, že spokojeni jsou čtyři z pěti
obyvatel města starší 18ti let. Spokojenost oproti poslednímu šetření v roce 2015 narostla
o 5,6 procentního bodu. Dotazníkové šetření ve spolupráci s městem uspořádala obecně
prospěšná společnost CI2, o. p. s.
Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak jsou lidé se životem ve městě a s dalšími aspekty v něm
spokojeni. Bylo dále doplněno o otázky zjišťující mobilitu obyvatel a otázky na zdraví a související
podmínky v Jilemnici. Zmíněné šetření nebylo ojedinělé, ale je realizováno i v dalších městech České
republiky, takže je možné dosažené výsledky navzájem porovnávat.
Jak bylo zmíněno, obyvatelé města Jilemnice jsou se životem v něm spokojeni. Odlišný názor zastává
zhruba pětina oslovených. Pozitivní je, že spokojenost oproti poslednímu šetření narostla (o 5,6
procentního bodu). Nárůst spokojenosti znamená, že v porovnání s městy, kde byl obdobný průzkum
proveden, patří Jilemnice mezi města více spokojenější. Spokojenější jsou ženy, dále osoby s vyšším
vzděláním a lidé bydlící na Spořilově. Vyšší spokojenost panuje u lidí ve věku 21 až 40 let. Tomuto
odpovídá i vyšší spokojenost studentů. Spokojenější jsou rovněž ti, kteří bydlí v řadovém domě.
Naopak mezi nejnespokojenější skupiny patří nezaměstnaní (40 %), lidé ve věku 41–50 let (18,4 %)
nebo osoby bydlící v panelovém domě (22,2 %).
Obyvatelé kladně hodnotí kvalitu okolního životního prostředí a základní veřejné služby. Naopak jsou
nespokojeni s možnostmi účastnit se místního plánování a možnostmi zaměstnání ve městě.
Z hlediska veřejných služeb jsou nejméně spokojeni s fungováním MěÚ Jilemnice a s Městskou policií.
Na druhou stranu si cení mateřského a základního školství a zdravotních služeb.
Podle hodnocení důležitosti vnímají obyvatelé jako nejdůležitější možnosti zaměstnání, kvalitu
okolního životního prostředí a mezilidské vztahy. Zajímavé je, že nastal posun v hodnocení důležitosti
mezi jednotlivými šetřeními.
Z hlediska fungování a služeb městského úřadu respondenti nejvíce oceňují prostředí MěÚ a jeho
technické vybavení (informační systém, počítačové zázemí ad.) a hůře hodnotí dobu vyřízení a čekací
dobu.
V otázce kvality veřejných služeb obsadilo podobně jako v minulém šetření čelné místo kino a také
muzeum. Při vnímání kvality prostředí dotázaní nejvíce oceňovali čistotu ovzduší a veřejné parky
a zeleň obecně. Hůře naopak hodnotili novou výstavbu a stávající zástavbu.
Dostupnost veřejných služeb je další oblastí, na kterou se šetření zaměřilo. Z výsledků plyne, že lidé
jsou s dostupností základních veřejných služeb méně spokojeni než v roce 2015. Nejvíce dostupné
jsou základní a mateřské školy a praktičtí lékaři.
Ze samostatných otázek na sběr a třídění odpadu vyplývá, že obyvatelé nejčastěji třídí plasty, sklo
a papír. Podíl třídění oproti předchozím letům poklesl, a naopak narostl podíl obyvatel, kteří netřídí
odpad vůbec (12,1 %).
Výsledky části šetření Mobilita a místní přeprava cestujících v Jilemnici svědčí z hlediska udržitelnosti
o mírném zlepšení oproti minulému sledování. Titulkový indikátor (podíl cest automobilem) oproti
předchozím šetřením viditelně poklesl (z 36,4 % na 28,9 %), a to zejména v souvislosti s nárůstem
cest na kole (8,7 % na 13,2 %). Indikátor pěších cest v porovnání s ostatními městy zůstává
relativně vysoký (49,2 % všech cest) a souvisí s menší rozlohou města. Negativním jevem je snížení
průměrného počtu osob při cestách autem. Oproti předchozímu šetření (rok 2015) se průměrná doba
i délka cesty snížila (7,8 km).
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Z výsledků části dotazníku zaměřeného na zdraví lze vybrat následující zjištění. Dostupnost zdravotní
péče hodnotí čtvrtina respondentů jako výbornou (v Jilemnici jsou všechny potřebné ordinace). Za
dobrou považuje dostupnost 56,2 % lidí (ve městě jsou ordinace lékařů v základním potřebném
rozsahu). Pouze 2,2 % obyvatel považuje dostupnost lékařů za zcela nedostatečnou. Některým
respondentům (16,7 % dotázaných) chybí ve městě konkrétní lékařské odbornosti – více než
polovina z nich uvedla přímo zubního lékaře, a pokud připočteme i odpovědi, kde byl zubař uveden
jako součást výčtu více odborností, činí tento podíl dokonce 77,4 %.
Téměř 40 % dotázaných vyhledalo lékařské ošetření za poslední rok 1-2x, oproti tomu 10 či vícekrát
bylo u lékaře v uplynulém roce 4,6 % lidí. Podmínky pro sport a aktivní trávení volného času hodnotí
nadprůměrně (známkami 1 a 2 na pětistupňové škále) téměř tři čtvrtiny dotázaných. Pouze 1,6 %
lidí se domnívá, že podmínky jsou zcela nedostatečné.
Poslední otázka na zdraví zjišťovala týdenní rozsah času, který lidé věnují aktivnímu pohybu a sportu.
Necelá pětina dotázaných se nevěnuje pohybovým aktivitám vůbec. Dvě až čtyři hodiny týdně, což
lze považovat za minimum pro udržení alespoň základní kondice, uvedlo v součtu přes 30,7 % lidí.
Pět a více hodin týdně se hýbe necelá polovina (45,5 %) respondentů.
Více o šetření na webových stránkách města Jilemnice (http://www.mestojilemnice.cz/) nebo na
webových stránkách zpracovatele šetření CI2, o. p. s (http://indikatory.ci2.co.cz). Dotazníkové
šetření bylo součástí projektu „Rozvoj MA21 v Jilemnici“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/003005).
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CI2, o. p. s. je česká nezávislá nezisková organizace, která se zabývá odbornými aktivitami pro
udržitelný rozvoj, zejména v tématech ochrany klimatu a podpory kvality života ve městech, obcích
a regionech. V oblasti ochrany klimatu se jedná zejména o aktivity systematicky podporující
klimaticky odpovědné podnikání v ČR. Dále se CI2, o. p. s., podílí na projektech zaměřených na
plánování a přípravu adaptačních opatření na dopady změny klimatu v českých a moravských
městech.

