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CVVM SoÚ položilo v květnového šetření otázky týkající se spokojenosti se životem
v místě bydliště. Na otázku „Jak jste celkově spokojen s životem v místě Vašeho
bydliště?“ odpovědělo 69 % respondentů, že je s životem v bydlišti spokojeno, 6%
vyjádřilo nespokojenost a 25 % je nerozhodných. Dále byla dotázaným položena
otázka, zda uvažují o odstěhování z místa bydliště (viz tabulka 1).
Tabulka 1: „Uvažujete o tom, že byste se z obce v nejbližší době odstěhoval?“
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
neví

2%
6%
22 %
63 %
7%

Ze získaných dat vyplývá, že 8% dotázaných uvažuje o změně bydliště, naopak
85% neuvažuje (7% neví). Dotázaným, kteří uvažují o odstěhování (N=83) byla
následně položena otázka: „Jaké důvody Vás vedou k úvahám o vystěhování se ze
současného místa bydliště?.“ Výsledky jsou uvedeny v tab. 2.
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Tabulka 2: Důvody, které vedou k úvahám o změně bydliště (v %)
pracovní, studijní důvody
bytové důvody
touha bydlet ve velkém městě
rodinné důvody
jiný konkrétní důvod
životní prostředí
zdravotnické a sociální služby
žádný speciální důvod
neví

40
40
28
24
23
14
3
6
2

Pozn.: dotázaní mohli uvést dva důvody

Z tabulky 2 je zřejmé, že mezi nejvýznamnější motivace k úvahám o změně
bydliště patří pracovní a studijní důvody a bytové důvody (oba uvedly shodně dvě
pětiny respondentů).
Respondentům, kteří se nechtějí stěhovat (N=885), byla položena uzavřená
otázka: „Jak důležité jsou pro Vaše rozhodnutí nestěhovat se následující
okolnosti?“. Struktura získaných odpovědí (včetně nabízených možností) je
uvedena v tabulce 3.
Tabulka 3: Důvody, proč se dotázaní neuvažují o stěhování z místa bydliště (v %)

Mám zde rodinné zázemí,
přátele, známé
Jsem tady doma, znám to tu
Vlastním zde rodinný domek,
byt, zahradu, jiný majetek
Je tu dobré životní prostředí
Mám tu dobrou práci

velmi
důležité

poměrně
důležité

poměrně
nedůležité

zcela
nedůležité

důležité/
nedůležité

68

27

4

1

95/5

56
69

36
18

7
5

1
7

92/8
87/12

37
31

42
27

15
11

3
23

79/18
58/34

Pozn:dopočet do 100% v řádku tvoří odpovědi „neví“
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