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Výzkum: Naše společnost 2008, v08-05 
Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav 

AV ČR, v.v.i. 
Projekt: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu veřejného 

mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. 
  
Termín terénního šetření: 12. 5. - 19. 5. 2008 
Výběr respondentů: Kvótní výběr 
Kvóty: Region (Oblasti NUTS 2), velikost místa bydliště, pohlaví, 

věk, vzdělání 
Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad 
Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Počet dotázaných: 1066 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
Otázky: OE.3, OE.27 
Zveřejněno dne: 11. července 2008 
Zpracovala:  Iva Štohanzlová 

 
 
Do květnového šetření zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění otázky 

zjišťující spokojenost občanů se životním prostředím v České republice celkově a také 

v místě jejich bydliště. V případě životního prostředí v bydlišti nás zajímalo i 

hodnocení jeho jednotlivých složek.  

Obecné vyjádření spokojenosti se životním prostředím je zachyceno v tabulce 1. 

Kladněji lidé hodnotí životní prostředí v místě, kde bydlí – velmi spokojeno je s ním  

10 %, spíše spokojeno 60 % dotázaných. Téměř tři dotázaní z deseti naopak vyjádřili 

kritický názor na životní prostředí svého bydliště – spíše nespokojeno je 24 %, velmi 

nespokojeno 5 %.  

O něco kritičtější jsou Češi k životnímu prostředí v naší republice celkově. Velmi 

spokojena jsou jen 3 % občanů, spíše spokojeno 52 %. Nespokojenost vyjádřilo 40 % 

dotázaných (35 % „spíše nespokojeno“, 5 % „velmi nespokojeno“). 5 % respondentů 

neumělo životní prostředí v ČR zhodnotit.  
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Tabulka 1: Spokojenost se životním prostředím1 (v %) 

 velmi 
spokojen 

spíše 
spokojen 

spíše 
nespokojen 

velmi 
nespokojen 

neví 

v České republice 3 52 35 5 5 
v místě bydliště 10 60 24 5 1 

 

Podrobnější analýza ukázala, že se v hodnocení životního prostředí v místě svého 

bydliště dotázaní liší dle místa, kde žijí, a podle velikosti sídla. Větší spokojenost 

vyjádřili lidé z obcí a menších měst. Naopak nespokojenější jsou obyvatelé velkých 

měst nad 50 000 obyvatel. Z hlediska regionálního jsou kritičtější k prostředí, ve 

kterém žijí, zejména obyvatelé Prahy a Moravskoslezska; zatímco častěji spokojeni 

jsou obyvatelé jižních Čech. V hodnocení životního prostředí v republice celkově se 

žádné statisticky významné rozdíly neprojevily.  

Grafy 1 a 2 přinášejí časové srovnání od roku 2002. Od května loňského roku, kdy 

tyto otázky byly pokládány naposledy, nedošlo ke změnám v hodnocení životního 

prostředí v ČR, ani v hodnocení prostředí v místě bydliště dotázaných. Při pohledu na 

celé sledované období však lze konstatovat, že spokojenost se životním prostředím 

v republice mírně stoupá, zatímco hodnocení prostředí v místě bydlišti se nemění.  

 

Graf 1: Vývoj spokojenosti s živ. prostředím v České republice (v %) 
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Graf 2: Vývoj spokojenosti s živ. prostředím v místě bydliště (v %) 

                                                           
1 Znění otázky: Jak jste spokojen s životním prostředím v naší republice celkově a ve Vašem bydlišti?“ 
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Dále jsme se ve výzkumu podrobněji zaměřili na spokojenost s jednotlivými složkami 

životního prostředí v místě bydliště. Většinu ze zkoumaných položek hodnotí dotázaní 

spíše pozitivně. Největší spokojenost vyjádřili s dostupností volné přírody (87 % 

spokojeno / 12 % nespokojeno). Téměř tři čtvrtiny Čechů jsou spokojeny i s kvalitou 

pitné vody (73 % / 23 %) a s čistotou okolní přírody (71 % / 28 %). U hodnocení 

čistoty ovzduší a čistoty povrchových vod ještě převažují pozitivní názory nad 

negativními (60 % / 38 %, resp. 54 % / 35 %). Názory na úroveň hluku už ovšem 

štěpí veřejnost na dva stejné celky – 49 % dotázaných je s ní spokojeno, 50 % 

nespokojeno. Velmi negativně lidé hodnotí hustotu silničního provozu – spokojenost 

vyjádřilo jen 29 %, zatímco nespokojenost 70 % občanů.  

 

Graf 3: Spokojenost s oblastmi životního prostředí2 
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2 Znění otázky: Nakolik jste v místě Vašeho bydliště spokojen či nespokojen s...? (Viz graf 3) 



Oe80711 

4/[4]   

Rozdíly ve spokojenosti s jednotlivými oblastmi životního prostředí se projevují opět 

podle velikosti a místa bydliště. U všech položek kromě kvality pitné vody častěji 

vyjadřují spokojenost obyvatelé malých obcí a naopak více nespokojeni jsou obyvatelé 

Prahy. V hodnocení čistoty ovzduší byli kritičtější obyvatelé Moravskoslezska, 

s kvalitou pitné vody jsou méně spokojeni lidé ze středních Čech. Nespokojeni 

s čistotou ovzduší, povrchových vod, s úrovní hluku a hustotou silničního provozu jsou 

častěji obyvatelé velkých měst (s cca 100 tisíci obyvateli a více).  

 
Z časového srovnání3, které přináší tabulka 2, vyplývá, že oproti květnu 2007 se 

změnilo pouze hodnocení úrovně hluku - podíl spokojených klesl o 10 procentních 

bodů a naopak stejnou měrou stoupl podíl nespokojených.  

Od roku 2004, kdy byla tato otázka pokládána poprvé, u většiny položek nedošlo 

ke větším změnám v hodnocení. Mírně poklesl podíl osob spokojených s čistotou 

ovzduší (o 8 procentních bodů) a výrazněji se snížila spokojenost s úrovní hluku 

v místě bydliště – o 15 procentních bodů.  

 

Tabulka 2: Vývoj spokojenosti s oblastmi životního prostředí (v %) 

 2004/3 2005/5 2006/5 2007/5 2008/5 
 +/- +/- +/- +/- +/- 
dostupnost volné přírody 86/14 88/11 86/14 85/15 87/12 
kvalita pitné vody 72/25 70/25 72/23 75/22 73/23 
čistota okolní přírody 74/25 75/24 70/29 72/28 71/28 
čistota ovzduší 68/32 69/30 64/34 63/36 60/38 
čistota povrchových vod 51/38 54/36 56/36 53/37 54/35 
úroveň hluku 63/35 60/38 59/40 59/40 49/50 
Pozn.: Dopočet do 100 % v jednotlivých polích tvoří odpovědi „neví“. 
 

                                                           
3 Spokojenost s „hustotou silničního provozu“ byla letos zjišťována poprvé, proto v tabulce chybí.  


