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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 

Jilská 1, Praha 1 
Tel./fax: 286 840 129 

gabriela.samanova@soc.cas.cz 
 
 

Hodnocení životního prostředí 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2005, v05-05 
Otázky:    OE.3, OE.27 
Termín terénního šetření:  16. – 23. 5. 2005 
Počet respondentů:   1088 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   28. 7. 2005 
Zpracovala:    Gabriela Šamanová 
 
 
Většina respondentů oslovených Centrem pro výzkum veřejného mínění v květnu 
2005 byla se stavem životního prostředí ve svém bydlišti i v celé České republice 
spokojena. Spokojenost v případě místa bydliště vyjádřily téměř tři čtvrtiny 
oslovených občanů oproti čtvrtině nespokojených. Životní prostředí České 
republiky celkově hodnotila kladně o něco málo více než polovina dotázaných, 
negativně 44 % dotázaných. 

Tabulka 1: Spokojenost s životním prostředím1 (v %) 

 velmi 
spokojen 

spíše 
spokojen 

spíše 
nespokojen 

velmi 
nespokojen 

v České republice 2 49 39 5 
v místě bydliště 11 62 22 5 
Pozn.: Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpovědi „neví“. 

Také při hodnocení konkrétních složek či oblastí životního prostředí převládla 
spokojenost nad nespokojeností. Nejlépe byla hodnocena dostupnost volné 
přírody společně s její čistotou, nejhůře pak čistota povrchových vod a úroveň 
hluku. 

Tabulka 2: Spokojenost s oblastmi životního prostředí2 (v %) 

 velmi 
spokojen 

spíše 
spokojen 

spíše 
nespokojen 

velmi 
nespokojen 

+/- 

čistota okolní přírody 11 64 22 2 75/24 
dostupnost volné přírody 34 54 10 1 88/11 
čistota ovzduší 15 54 24 6 69/30 
čistota povrchových vod 8 46 31 5 54/36 
kvalita pitné vody 17 53 22 3 70/25 
úroveň hluku 10 50 29 9 60/38 
Pozn.: Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpovědi „neví“. 
                                                           

1 Znění otázky: Jak jste spokojen s životním prostředím v naší republice celkově a ve vašem bydlišti? 
2 Znění otázky: Nakolik jste v místě Vašeho bydliště spokojen či nespokojen s...? (viz tab. 2). 

 


