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PPRRŮŮZZKKUUMM  NNÁÁZZOORRŮŮ  OOBBYYVVAATTEELL  MMĚĚSSTTAA  

Úvod 
Průzkum názorů obyvatelstva města Litomyšle proběhl v září roku 2007 jako součást zpracování 
Strategického plánu rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015. 

Názory široké veřejnosti, reprezentované jejím náhodně vybraným vzorkem, jsou informačním 
zdrojem pro posouzení skutečné situace ve městě a ukazují, v jakém prostředí obyvatelé chtějí žít. 

Ve dnech 18. – 20. září 2007 bylo 300 respondentů dotázáno formou rozhovoru ke zvoleným 
otázkám a zápisem odpovědí do připravených dotazníků. DHV CR využila nabídky místního 
Gymnázia Aloise Jiráska a jako tazatele po náležitém proškolení využila jejich studenty (jmenovitě: 
Agáta Nowaková, Veronika Pechancová, Štěpán Kotyza, Anežka Nováková,  Jana Švecová, Kateřina 
Čejková, Kristína Martišková, Jan Šauer, Vladimír Karásek a Petr Andrlík). Tazatelé byli pravidelně 
kontrolováni ze strany zhotovitele průzkumu, aby byla zaručena objektivita a reprezentativnost 
průzkumu. 

Aby byly získané odpovědi reprezentativní, je třeba, aby se struktura respondentů, kteří vyplnili 
dotazníky, nelišila od skutečné struktury obyvatel. Reprezentativnost v rámci tohoto průzkumu byla 
zajištěna podle počtu obyvatel v jednotlivých městských částech a rovněž podle pohlaví a věku. 

Cílem průzkumu, který byl realizován na principu dobrovolnosti a naprosté anonymity, bylo zjištění: 

 sociodemografických charakteristik obyvatel města, 

 názorů na kvalitu života ve městě, 

 názorů na činnost služeb městské správy. 

 

 

* * * * 

 

K rychlejší orientaci ve výsledcích šetření jsou odpovědi na jednotlivé otázky graficky zpracovány 

v následujících částech:  

1)  Základní charakteristiky vybraného vzorku obyvatelstva 

2) Kvalita života ve městě 

3) Služby, správa, samospráva 

4) Přednosti a nedostatky města Litomyšle 
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1 Základní charakteristiky vybraného vzorku obyvatelstva 
Vybraný vzorek respondentů byl podle věku tvořen z 9 % obyvateli ve věku 15 – 19 let, z 67 % 

obyvateli ve věku 20 – 59 let a z 24 % obyvateli v poproduktivním věku 60 a více let. Podrobnější 

rozdělení viz Graf 1. 

Z hlediska pohlaví bylo dotazováno 48 % mužů a 52 % žen (Graf 2). 

33 % respondentů dosáhlo základního nebo středoškolského vzdělání bez maturity, polovina 

dotazovaných  (53 %) absolvovalo středoškolské obory s maturitou. Poměrně vysoký je počet VŠ 

vzdělaných  - 13 %. Viz Graf 3. 

79 % respondentů studuje či pracuje přímo v Litomyšli (Graf 4). Mezi další města, kde respondenti 

nacházejí pracovní uplatnění či studují patří především Vysoké Mýto, Svitavy, Brno, Hradec Králové 

a také Praha. 

Dle ekonomické aktivity (Graf 5) zahrnul průzkum názorů obyvatel 45 % zaměstnaných, 2 % 

nezaměstnaných, 11 % samostatně výdělečně činných osob (podnikatelů), 3 % osob na mateřské 

či v domácnosti, 15 % studentů a  22 % dotázaných je v důchodu. 

Z celkového počtu dotazníků bylo zjištěno 183 názorů (61 %) obyvatel žijících v městské části 

Litomyšl-Město a 117 (39 %) názorů obyvatel ostatních městských částí. Podrobnosti v tabulce. 

Tabulka 1 – Rozdělení průzkumu dle místa bydliště 

Městská část Absolutní počet % 

Litomyšl-město 183 61 % 

Zahájí 43 14 % 

Suchá 5 2 % 

Lány 14 5 % 

Nedošín 7 2 % 

Kornice 4 1 % 

Nová Ves u Litomyšle 4 1 % 

Pohodlí 8 3 % 

Pazucha 3 1 % 

Záhradí 29 10% 
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Graf 1 Graf 2 
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Graf 3 Graf 4 

Vzdělanostní struktura dotazovaných
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Graf 5 

Ekonomická aktivita dotazovaných
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2 Kvalita života ve městě 
Tento blok otázek byl zaměřen na získání názorů obyvatel Litomyšle na oblasti kvality života ve 

městě. 

První dvě otázky (Grafy 6 a 7) této části se týkaly spokojenosti respondentů s místem, kde žijí a 

hodnocení kvality životního prostředí ve městě a jeho okolí. Téměř 100 % dotazovaných je 

s místem, kde žijí spokojeno (98 %). Jako dobré či spíše dobré označilo životní prostředí ve městě 

a jeho okolí 87 % dotazovaných. 

Graf 6 Graf 7 

Jste spokojeni s místem, kde žijete?

42%

52%

5% 1%

velmi spokojen spíše spokojen

spíše nespokojen velmi nespokojen
 

Životní prostředí ve městě a okolí

32%

55%

10% 1%2%

dobré spíše dobré spíše špatné

špatné neuvedeno
 

Největší problémy související s životním prostředím ve městě znázorňuje Graf 8. Mezi "jiné" 

problémy patří např. černé skládky, málo odpadkových košů, stav řeky Loučné, omlácené fasády 

domů, vandalismus a zápach vznikající zemědělskou činností (chov dobytka, hnojení polí). 

Graf 8 

Problémy související s životním prostředím
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Síť obchodů a služeb 

Se sítí obchodů a služeb v Litomyšli, co do množství i druhového složení, je spokojena více než 

polovina dotázaných (Grafy 9 a 10). 

Graf 9 Graf 10 

Spokojenost s množstvím 
obchodů a služeb
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Z odpovědí na otázku "Které druhy obchodů a služeb v Litomyšli postrádáte?" zaznívalo nejčastěji: 

 české obchody 

 hobby markety (typu Hornbach, OBI, Baumax) 

 kvalitní (značkové) oděvy 

 kvalitní (značková) obuv 

 cukrárny, lahůdky, rychlé občerstvení apod.  

 supermarkety, hypermarkety 

Často se objevovaly výhrady proti množství vietnamských obchodů a stánků ve městě. 

Další otázky se týkaly množství pohostinských, restauračních a ubytovacích služeb v Litomyšli.  

Graf 11 Graf 12 

Je množství pohostinských a 
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Nabídka bytů a pracovních míst 

Co se týká nabídky bytů v Litomyšli je dle názoru 67 % z vybraného vzorku obyvatel spíše 

nedostatečná nebo nedostatečná. Ještě větší je nespokojenost s nabídkou pracovních míst. 80 % 

dotazovaných je spíše nespokojeno či nespokojeno. 

Graf 13 Graf 14 

Je nabídka bytů dostatečná?

10%

18%
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Je nabídka pracovních 
míst dostatečná?

4% 10%

38%
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Doprava 

Úroveň dopravy je respondenty hodnocena z více než poloviny (62 %) kladně. Mezi největší 

problémy související s dopravou byly uvedeny: náměstí přeplněné auty, hlavní tah přes město a 

velká hustota dopravy ve městě. Další problémy, které dotazovaní zmiňovali a které jsme zařadili 

mezi "ostatní" jsou: hluk, dopravní zácpy, špatný stav komunikací, špatné značení silnic, málo 

přechodů pro chodce (nebo jejich nevhodné umístění), stav autobusového nádraží, neexistence 

cyklostezek, nedodržování povolené rychlosti.  

Graf 15 Graf 16 
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Zdravotnictví a sociální služby 

Se sítí zdravotnických a sociálních služeb ve městě je spokojena či spíše spokojena nadpoloviční 

většina. 

Jste spokojeni se 
zdravotnickými službami?

38%

15%

2%7%
38%

ano spíše ano spíše ne ne neuvedeno

Jste spokojeni s kvalitou
 sociálních služeb?

44%

9%

2% 35%
10%

ano spíše ano spíše ne ne neuvedeno

 

Mezi nejčastěji zmiňované problémy v souvislosti se zdravotnictvím byly jmenovány: 

 špatná úroveň (kvalita) zdravotnických zařízení 

 špatný přístup lékařů k pacientům 

 absence mamografu 

 oddělení ORL 

 málo zubařů 

 omezená pohotovost.  

Ze sociálních služeb, se kterými nejsou respondenti spokojeni nebo je postrádají, uvedli: 

 hospic 

 nedostatečná kapacita domova důchodců 

 ubytování pro sociálně slabé 

 denní stacionář pro seniory a tělesně postižené 

 lepší péče o seniory. 

Školství 

Okruh otázek věnující se problematice školství byl rozdělen do tří částí: předškolní zařízení, 

fungování základních škol a fungování středních škol. 

K těmto otázkám se vyjádřilo pouze 21 % z celkového počtu dotázaných, což potvrzuje, že školství 

není celospolečensky vnímáno jako problematická oblast. V případě Litomyšle toto nízké procento 

může souviset i s novými, popř. rekonstruovanými budovami škol. 
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Kultura, sport a volný čas 

S kulturním vyžitím ve městě je spokojeno či spíše spokojeno téměř 90 % dotázaných. Graf 18 

znázorňuje, která kulturní zařízení, resp. aktivity ve městě postrádají. Mezi ostatní jsou zařazeny 

odpovědi: dětská představení, hudba, nekuřácká kinokavárna, Kotelnafest, MC klub, více jazzových 

akcí, více rockových koncertů, málo pořadů skupin.  

Graf 17 Graf 18 

Jste spokojeni s kulturním vyžitím 
ve městě?

8%

33%

1%

56%

2%

ano spíše ano spíše ne ne neuvedeno

Chybějící kulturní zařízení a aktivity

18,3%

15,5%

9,9%

8,5%

8,5%

5,6%

2,8%

22,5%

7,0%

divadla

kino, nabídka filmů

diskotéky

koncerty

akce pro mladé

klubová zařízení

taneční zábavy a večery

akce pro starší

ostatní

 

S nabídkou sportovního vyžití vyjádřilo spokojenost taktéž vysoké procento dotázaných (88 %). I 

přes toto vysoké hodnocení bylo v odpovědích na doplňující otázku, týkající se sportovních zařízení, 

popř. sportovních aktivit, které ve městě respondenti postrádají, uvedeno 206 názorů. Procentuální 

vyjádření znázorňuje Graf 20. Mezi "ostatní" jsou zařazeny: dětská hřiště, atletika pro děti, 

baseballové hřiště, hřiště pro požární sporty, bojové sporty, celoroční koupaliště, sauna, 

horolezecká stěna, lanové centrum, více hokeje, větší využití městského stadionu, posilovna. 

Graf 19 Graf 20 

Je nabídka příležitostí pro aktivní 
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Poslední otázkou této části průzkumu byl dotaz týkající se spokojenosti s možnostmi využití 

volného času v Litomyšli. Jako dobré nebo odpovídající ohodnotilo tyto možnosti 92 % dotázaných.  

Graf 21 

Možnosti využití volného času

5% 3%

40%

52%

dobré odpovídající nedostatečné neuvedeno

 

V doplňující otázce "Která klubová a zájmová zařízení ve Vašem městě postrádáte?" se objevily 

tyto odpovědi (řazeno abecedně): 

 akvaristický klub 

 bazén 

 centrum pro mládež otevřené do večera, 

kde by pro ně byl připraven nějaký 

program 

 country večery 

 diskotéky 

 elektrotechnický kroužek 

 filmový klub 

 gymnastika 

 herna (Dračí doupě apod.) 

 hudební kavárna 

 internetová kavárna 

 jazz klub 

 jednorázová knihovna 

 karaoke klub 

 kavárna s živou hudbou 

 klub důchodců 

 klub pro mladé 

 klubovny pro spolky 

 kluby pro mládež, zaměřené na osvětu 

(závislosti) 

 krytý bazén 

 kurzy týkající se umění 

 latinsko-americké tance 

 lukostřelba 

 místo, kde děti zasvětí do problematiky 

drog 

 sportovní dětské kroužky 

 sportovní in-line dráhy 

 sportovní kroužky 

 taneční klub 

 taneční kroužek 

 větší množství zařízení pro děti a mládež 

do 26 let 

 více koncertů 

 více kulturního vyžití: sport, divadlo, 

koncerty 
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Bezpečností situace 

S bezpečnostní situací je v Litomyšli spokojeno nebo spíše spokojeno 72 % respondentů. 

Nejčastější bezpečnostní problémy, které nejvíce zneklidňují dotázané obyvatele města vyjadřuje 

Graf 23. Jednotlivé problémy, které občany města zneklidňují, byly pro větší přehlednost shrnuty 

do několika okruhů. Mezi "různé formy krádeží" tak byly zařazeny drobné krádeže, krádeže aut, 

vloupání do bytů, domů nebo sklepů. Mezi "problémy související s dopravou" byly respondenty 

nejčastěji zmiňovány: nepřiměřená rychlost, nebezpečné křižovatky, hlavní tah I/35, neukáznění 

řidiči, přechody pro chodce. Mezi "ostatní" patří: chybějící kamerový systém, problémy s 

návštěvníky Kotelny, hluk a výtržnosti (zejména v pozdních hodinách), volné pobíhání psů, 

nedostatečné veřejné osvětlení. 

Graf 22 Graf 23 

Jste spokojeni s bezpečnostní 
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50%
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18,5%

24,1%

7,4%

14,8%

4,3%

13,0%

5,6%

alkoholici, bezdomov ci apod.

různé formy  krádeží

problémy  souv isející s doprav ou

v andalismus

špatná práce PČ R a MP
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Dále jsme se respondentů ptali na nejnebezpečnější místo v Litomyšli. Výsledky jsou zobrazeny v 

Tabulce 3 a opět poukazují na problémy související s provozem a dopravou ve městě. Pokud 

bychom sečetli procenta u odpovědí související s dopravou, získali bychom 42,8 %. 

Tabulka 2 – Nejnebezpečnější místa v Litomyšli 

místo % 

křižovatky 25,0 % 
náměstí 13,5 % 
ostatní 9,6 % 
parky 8,2 % 
ulice a silnice 8,2 % 
neosvětlená místa 7,7 % 
I/35 6,3 % 
okolí heren, nonstop, pohostinství apod. 4,8 % 
vodní valy 3,8 % 
přechody pro chodce 3,4 % 
okolí zámku (po setmění) 2,9 % 
autobusové nádraží 1,9 % 
okolí vlakového nádraží 1,9 % 
klášterní zahrady 1,4 % 
Kotelna 1,4 % 
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3 Správa a samospráva města 
S činností samosprávných orgánů (Graf 24) je spokojeno či spíše spokojeno 75 % respondentů. S 

informovaností o práci Městského úřadu je spokojeno či spíše spokojeno 80 % (Graf 25). 

Graf 24 Graf 25 

Jste spokojeni s činností 
samosprávných orgánů města?

22%

53%

14%

6%5%

ano spíše ano spíše ne ne neuvedeno

Jste spokojeni s informovaností o práci 
Městského úřadu?

38%

43%

9%

5%5%

ano spíše ano spíše ne ne neuvedeno

 

Co se týká názorů respondentů kvalitu služeb a činností spadajících pod správu města (Graf 26), je 

nejlépe hodnoceno zásobování energiemi (jako výborné + dobré hodnotilo 78 %). Naopak nejhůře 

byla ohodnocena nabídka obecních bytů (jako špatnou ji označilo 42 % dotázaných). 

Graf 26 
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Odpovědi na otázku "Které služby a činnosti byste si přáli zlepšit a jak by mohly být zlepšeny?" 

jsou uvedeny v Tabulce 3. 

Tabulka 3 

častější odvoz odpadů 17,8 % 

práce městské policie i PČR 17,0 % 

údržba silnic a chodníků 14,8 % 

nabídka obecních bytů 7,4 % 

ceny energií 4,4 % 

dopravní situace 3,7 % 

kanalizace 2,2 % 

kvalita vody 2,2 % 

nabídka pracovních příležitostí 1,5 % 

vydávání licencí a povolení 1,5 % 

ostatní 27,4 % 

Mezi "ostatní" byly zařazeny tyto odpovědi (řazeno abecedně): 

 bezbariérové přístupy 

 bezplatná internetová kavárna 

 bytové prostory - neadekvátní ceny 

vzhledem ke kvalitě 

 celkové zlepšení 

 cyklostezky 

 častější sekání trávy mezi ploty a silnicí 

 dětská hřiště 

 chodníky na Komenského náměstí jsou 

špatné 

 informovanost 

 kontrola hygieny restauračních zařízení 

 kopírovací centrum 

 kultura 

 lepší komunikace s veřejností ohledně 

velkých investic 

 lepší vybavenost obchodů se spotřebním 

zbožím, ne velké obchodní řetězce 

 lepší značení jednotlivých městských částí 

s ohledem na turisty 

 Lilii dostávám až 6. - 7. dne v měsíci 

 MHD v sobotu a neděli 

 nekuřácké restaurace 

 nemuset platit za popelnice 

 práce městského úřadu 

 Ročenka 2006 - ještě v září 2007 nevyšla 

 spolupráce s občany 

 sportovní vyžití 

 spravit chodník u zdravotního střediska 

vedle gymnázia 

 úklid psích výkalů 

 úřad práce - nabídka práce i iniciativy 

zaměstnankyň úřadu 

 více kontrol psů bez náhubku 

 více laviček na autobusovém nádraží 

 více se starat o okolní vesnice 

 více vlakových spojení a autobusů 

 výpadky el. proudu v oblasti nemocnice, 

případně náměstí 
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 zapojit nezaměstnané do úklidu 

(podmínka pro vyplacení dávek) 

 zdravotnictví 

 zlepšit informovanost o kriminalitě ve 

městě 

 změna městské architektury pí Vydrové 

 zmenšit počet obchodů s nekvalitním 

vietnamským zbožím 

 

Jako neužitečnější pro rozvoj města hodnotili respondenti investování finančních prostředků z 

rozpočtu města do výstavby nových bytů (83 %), dále do údržby památek (81 %) a do vybudování 

plaveckého bazénu (79,7 %).  

Graf 27 
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z rozpočtu města 

59
,3
%

83
,0
%

81
,0
%

39
,7
%

79
,7
%

30
,0
%

10
,0
%

11
,0
%

48
,0
%

15
,3
%

10
,7
%

7,
0% 8,
0% 12

,3
%

5,
0%

podnikatelská zóna výstavba nových
bytů

údržba památek rekonstrukce
autocampu

vybudování
plaveckého bazénu

ano ne bez názoru
 



 
Strategický plán rozvoje města Litomyšl pro období 2008 – 2015 

 

Průzkum názorů obyvatel a ekonomických subjektů 16 

Jaké výdaje finančních prostředků z rozpočtu města respondenti preferují znázorňuje Graf 28. 

Graf 28 
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Pro lepší přehlednost a upřesnění preferencí respondentů, bylo také vypočteno průměrné 

hodnocení těchto výdajů, viz Tabulka 4. 

Tabulka 4 

umístění druh výdajů průměrná známka 

1. místo podpora kultury 1,8 

2. místo podpora sportu 2,0 

3. místo podpora spolkového života 2,1 
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4 Přednosti a nedostatky města Litomyšle 
Poslední otázky průzkumu byly ve formě volných odpovědí a respondenti se v nich zamýšleli nad 

největšími přednostmi a nedostatky města Litomyšle a nad tím, jak by chtěli, aby město Litomyšl 

vypadalo za 10 let. 

Za největší přednosti města považují respondenti:  

 historie, památky a kulturní hodnoty (47,2 %) 

 udržované, čisté město, s příjemnou atmosférou a prostředím (7,9 %) 

 Smetanova Litomyšl (6,1 %) 

 aktivní vyžití pro občany - sportovní i kulturní (10,0 %) 

 zámek (4,7 %) 

 klášterní zahrady (2,6 %) 

 turistický ruch (2,4 %) 

 čistota a pořádek (1,8 %) 

 zařazení v UNESCO (1,8 %) 

 nemocnice a zdravotnictví (1,6 %) 

 krása města (1,3 %) 

 péče o památky (1,3 %) 

 školství a vzdělávání (1,3 %) 

 dostupnost a poloha (1,1 %) 

 náměstí (1,1 %) 

Za největší nedostatky města Litomyšle respondenti označili: 

 hustota dopravy (16,1 %) 

 bydlení - vysoké ceny bytů a jejich nedostatek (11,5 %) 

 nedostatek pracovních příležitostí (10,5 %) 

 vysoké ceny všeho (9,4 %) 

 absence krytého bazénu (7,3 %) 

 vietnamské obchody a tržnice (4,2 %) 

 nedostatek parkovacích míst (2,4 %) 

 náměstí přecpané auty (2,4 %) 

 chybí obchvat (2,1 %) 

 nedostatečné služby pro turisty - suvenýry, ubytování (1,7 %) 
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 architekti (1,4 %) 

 nevyhovující autobusové nádraží (1,4 %) 

 málo obchodních center a obchodů s českým zbožím (1,0 %) 

 nedostatečná železniční síť (1,0 %) 

 nízká podpora průmyslu - investiční pobídky (1,0 %) 

 některé komunikace (1,0 %) 

 

Na závěr měli respondenti volně popsat čím by, dle jejich názoru, mělo být město Litomyšl za 10 

let. V odpovědích na tuto otázku se nejčastěji objevovalo: 

 takové jaké je nyní 

 městem, ve kterém se líbí jeho obyvatelům i návštěvníkům 

 okresním městem 

 kulturním městem 

 s menším množstvím aut v centru 

 levnějším městem 

 městem s dostatkem pracovních příležitostí. 
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NNÁÁZZOORRYY  MMIIMMOO  RREEPPRREEZZEENNTTAATTIIVVNNÍÍ  PPRRŮŮZZKKUUMM  

Mimo reprezentativní průzkum zajišťovaný firmou DHV CR, prostřednictvím studentů, byly 

dotazníky k dispozici také na Městském úřadě, Městském informačním centru a zveřejněny na 

internetových stránkách města. Těchto dotazníků bylo vyplněno 46. Grafické a tabulkové 

vyhodnocení je obsahem této kapitoly.  

Graf 29 Graf 30 

Věková struktura dotazovaných
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15%
2%

50%
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45 - 59 let 60 - 69 let 70 a více let

Rozdělení podle pohlaví
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59%
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Graf 31 Graf 32 

Vzdělanostní struktura dotazovaných
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48%

bez maturity s maturitou vysokoškolské

Místo pracoviště či školy respondentů

35%
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Graf 33 

Ekonomická aktivita dotazovaných
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Graf 34 Graf 35 

Jste spokojeni s místem, kde žijete?

30%
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2%
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spíše nespokojen velmi nespokojen

Životní prostředí ve městě a okolí

33%

54%
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0%
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Graf 36 

Problémy související s životním prostředím

48%

7%

20%
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2%

4%

2%

2%

8%

doprava (hluk, emise)

nepořádek a nečistota

netřídění odpadu, černé skládky

nedostatečné čištění řeky a nepořádek okolo ní

pálení listí, plastů a topením tuhými palivy

psí exkrementy a volně pobíhající psi

zápach s drůbežáren

občasný smog v zimě

jiné*

 
* jiné = chybějící lavičky, kočičí hlavy u kostela, příliš silné osvětlení památek, nepřeložená část silnice na 
Osík ("esíčko") 

Graf 37 Graf 38 
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Druhy obchodů a služeb, které obyvatelů ve městě postrádají (řazeno abecedně): 

 autosalony  

 hobby markety, potřeby pro kutily 

(Baumax) 

 jeden pořádný hypermarket (např. Tesco), 

kde je možné koupit vše pod jednou 

střechou, namísto více menších  

 cukrárna (nekuřácká)  

 české obchody s kvalitním oblečením a 

obuví 

 čistírna  

 galanterie  

 infocentrum - provoz o víkendu je 

nedostatečný  

 kvalitní hudebniny a obchod s hudebními 

nosiči 

 metráž  

 moderní, cenově dostupný textil  

 nedostatečné ukazatele ve městě  

 nekuřácké restaurace  

 opravna obuvi  

 pobočky ostatních bank a pojišťoven 

 prodej polotovarů a bioproduktů  

 prodejna ryb  

 průmyslové zboží  

 příliš mnoho vietnamských obchodů na 

náměstí a v centru  

 restaurace s dětskými koutky  

 specializované obchody  

 zábava pro studenty  

 zlatnictví

 

Graf 39 Graf 40 

Je množství pohostinských a 
restauračních zařízení dostatečné?
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Graf 41 Graf 42 

Je nabídka bytů dostatečná?
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Je nabídka pracovních 
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Graf 43 Graf 44 

Úroveň dopravy
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37%
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Problémy související s dopravou

13%

34%
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7%

9%

19%

6%

6%

problematika parkování

hustý provoz (I/35)

stav autobus. a vlak. nádraží

bezohlednost řidičů

kvalita a četnost spojů MHD

průjezdnost křižovatek

přechody pro chodce

ostatní*

 
* ostatní = málo zpomalovacích pásů (hlavně u škol), 
nedostatečné prosazení obytných zón, stále není 
kruhový objezd u hotelu Dalibor, výjezd u Stavebnin 
Prima 

Graf 45 Graf 46 
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Ze zdravotnických služeb a zařízení dotázaní postrádají nebo jsou nespokojeni:  

 dialýza 

 mamograf 

 alternativní porody 

 gastroenterologickí dětská poradna 

 kardiologie 

 kožní - příliš dlouhé objednací lhůty 

 kvalitní zařízení jakéhokoliv druhu 

 lázně 

 lékárenská pohotovost 

 málo kvalitních praktických i 

specializovaných lékařů 

 masáže a zábaly (jako v lázních) 

 nedostatek míst v LDN 

 neochota na pohotovosti 

 ORL 

 služby pro seniory - rehabilitační centrum 

 spíše přebývají lékárny 

 stěhování LDN ze stávajícího objektu do 

nemocnice 

 urologie - pravidelné ordinační hodiny 

 urologie 

 ušní, oční, nosní - lůžková část 

 

Ze zařízení sociálních služeb postrádají: 

 denní stacionář 

 domov důchodců (další, větší) 

 chráněné dílny pro mentálně i tělesně postižené 

 kontaktní centrum pro drogově závislé 

 málo míst v sociálních bytech 

 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 občanská poradna 

 program pro začlenění romské menšiny 

 stacionář pro postižené 

 zařízení pro osoby zdravotně postižené - rehabilitační zařízení, ÚSP, SPC, NZDM 

 zařízení typu "dům na půli cesty" 
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Graf 47 Graf 48 
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Graf 49 

Chybějící kulturní zařízení a aktivity
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Graf 50 

Chybějící sportovní zařízení a aktivity
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4%

10%

krytý bazén

cyklo a in-line stezky

golf

skatepark

lezecká stěna

ostatní*

 
* ostatní = běh Terryho Foxe, cvičení ve volném čase, kryté sportovní haly, kvalitní venkovní povrch pro 
malou kopanou, sportování mladých "na ulici" 
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Graf 51 

Možnosti využití volného času
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Z klubových a zájmových zařízení respondenti postrádají: 

 čtenářský klub 

 disko 

 filmový klub 

 internetová kavárna 

 jóga 

 klubové kino 

 klubovny pro mladé 

 klubovny pro schůzky různých spolků 

 kroužky 

 kulturní centrum 

 nízkoprahové zařízení 

 DDM – zastavil se tam čas 

 zkušebna pro hudební skupiny a orchestry

 

Graf 52 Graf 53 
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* ostatní = agresivita, kamerový systém, 
neohleduplnost cyklistů, velký hluk, volně pobíhající 
psi 
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Tabulka 5 – Nejnebezpečnější místa v Litomyšli 

místo % 

ulice a přechody 18,9% 

křižovatky 9,4% 

náměstí 9,4% 

autobusové nádraží 7,5% 

pochody a průchody 7,5% 

okolí Smetanova domu 5,7% 

okrajové části města 5,7% 

okolí noční podniků a heren 5,7% 

okolí vlakového nádraží 3,8% 

I/35 3,8% 

zámecký areál 3,8% 

centrum města 1,9% 

kde bydlí romové 1,9% 

klášterní zahrady 1,9% 

Nedošín 1,9% 

schody k Poliklinice 1,9% 

Zahájí - špatné osvětlení 1,9% 

park u VOŠP na Valech 1,9% 

Černá Hora 1,9% 

okolí plovárny 1,9% 

sídliště 1,9% 

 

Graf 54 Graf 55 
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Graf 56 

Názory na kvalitu služeb a činností
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Tabulka 6 – Služby a činnosti, které by si obyvatelé přáli zlepšit 

častější odvoz odpadků, kontejnery, úklid města 28% 

příjemnější úředníci na MěÚ, lepší komunikace, dodržování úředních hodin 11% 

nabídka bytů a podpora bytové výstavby 11% 

lepší práce MP i PČR 7% 

nabídka práce (i pro tělesně postižené a se sníženou pracovní schopnosti) 7% 

informační tabule MěÚ a informační tabule pro turisty a návštěvníky 4% 

dopravní dostupnost integrovaných obcí 4% 

zlepšit fungování kina 4% 

ostatní* 24% 

* ostatní = činnost DDM, činnost Smetanova domu, děti kouří před školami, Lilie vždy k 1. dni v měsíci, 
oprava silnic, ročenka nejpozději v dubnu, rozloučit se s paní Vydrovou a brněnskými architekty, více laviček 
na náměstí, zavést opoziční zpravodaj, zřídit STK ve městě, zvýšit počet autosalonů 
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Graf 57 

Hodnocení užitečnosti investování finančních prostředků 
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Graf 58 

Jaké výdaje finančních prostředků z rozpočtu města preferujete?
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Tabulka 7 – Průměrné hodnocení výdajů z rozpočtu města 

pořadí druh výdajů průměrná známka 

1. místo podpora kultury 1,7 

2. místo podpora sportu 2,1 

3. místo podpora spolkového života 2,2 
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Přednosti města:  

 historie, památky a kulturní hodnoty (39,5 %) 

 krásné prostředí města a okolí (9,7 %) 

 čistota, pořádek a údržba zeleně (7,5 %) 

 aktivní vyžití pro občany - kulturní i sportovní (7,5 %) 

 zařazení v UNESCO (4,3 %) 

 Smetanova Litomyšl (4,3 %) 

 cestovní ruch a turistika (3,2 %) 

 zámek (3,2 %) 

 klid (3,2 %) 

 přiměřená modernizace (2,2 %) 

 školství (2,2 %) 

 bezpečnost města (1,1 %) 

 doprava (1,1 %) 

 náměstí (1,1 %) 

 ochotné správní orgány (1,1 %) 

 poloha mezi HK a Olomoucí (1,1 %) 

 prázdninové akce (1,1 %) 

 služby (1,1 %) 

 velká možnost nákupů (1,1 %) 

 vše je poblíž středu města (1,1 %) 

 zájem lidí o rozvoj města (1,1 %) 

 zdravotnictví (1,1 %) 

 známost města (1,1 %) 
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Nedostatky města: 

 hustota dopravy, chybějící obchvat (17,6 %) 

 málo pracovních příležitostí  (10,3 %) 

 absence krytého bazénu (9,0 %) 

 drahota (7,7 %) 

 nedostatečná nabídka obchodů s kvalitním zbožím (7,7 %) 

 nedostatečný městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše) (6,4 %) 

 dopravní dostupnost (bus, vlak) (5,1 %) 

 nedostatek bytů (5,1 %) 

 vietnamské obchody a tržnice (3,8 %) 

 malá nabídka ubytovacích a stravovacích zařízení (2,6 %) 

 správa a údržba památek (2,6 %) 

 absence cyklostezek do okolních měst (1,3 %) 

 chodníky nejsou všude (1,3 %) 

 kanalizace není všude (1,3 %) 

 malá komunikace s občany (1,3 %) 

 málo nočních podniků a celkového vyžití (i pro turisty) (1,3 %) 

 městský úřad (1,3 %) 

 mnoho supermarketů (1,3 %) 

 nedostatečné využití památek (1,3 %) 

 nová výstavba - převážně od jednoho architekta (1,3 %) 

 opilci v zámeckém parku (1,3 %) 

 povrchnost - přílišná podpora kulturních akcí a méně už investice a podpora soc. zařízení (LDN, 

domov důchodců, chráněné dílny) (1,3 %) 

 přechodné zastřešení 2. zámeckého nádvoří v největší turistické sezoně (1,3 %) 

 snaha hledat zbytečný luxus (1,3 %) 

 stav silnic (1,3 %) 

 špatná nabídka kulturního a volnočasového vyžití (1,3 %) 

 zámek - chybí květiny, nevalná čistota (1,3 %) 

 podloubí zastavené stánky vietnamců i českých obchodníků - nedá se přecházet (1,3 %) 
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Litomyšl by měla být za 10 let: 

 bezpečným městem 

 kulturním a společenským centrem 

 městem s klidnější dopravou 

 městem zeleně, kultury a sportu 

 turistickým centrem 

 vyspělým moderním městem s historickou tradicí 

 stejně hezkým, sympatickým malým městem 

 městem pro mladé 

 prosperujícím městem s malou nezaměstnaností, opraveným zámkem, kulturním a sportovním 

vyžitím a krytým bazénem 

 čistějším 

 stále se rozvíjejícím. 
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PPRRŮŮZZKKUUMM  NNÁÁZZOORRŮŮ  EEKKOONNOOMMIICCKKÝÝCCHH  SSUUBBJJEEKKTTŮŮ  

Souběžně s průzkumem názorů obyvatel probíhalo dotazníkové šetření mezi ekonomickými 

subjekty. 

Dotazník vyplnilo 14 podnikatelů a informace z průzkumu tohoto vzorku jsou obsaženy v 

následujícím hodnocení. Vyhodnocení neobsahuje odkazy na konkrétní podniky ani kontaktované 

osoby, získaná data jsou důvěrná. 

Ze 14 podnikatelů, kteří se účastnili tohoto průzkumu, bylo 50 % fyzických osob a 50 % 

právnických osob. Co do oboru podnikání má největší zastoupení obchod (30 %). Nejvíce 

dotazovaných subjektů podniká více než deset let (72 %). 

Graf 59 Graf 60 
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Tabulka 8 – Rozdělení dle oboru podnikání 

obor podnikání % 

zemědělství a myslivost 14% 

činnosti v oblasti nemovitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj 7% 

pohostinství a ubytování 14% 

obchod 30% 

zpracovatelský průmysl 14% 

jiné 21% 
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Z faktorů majících negativní vliv na současný a budoucí vývoj výrobků nebo služeb, nejhůře 

podnikatelé vnímají náklady na energie (6 podnikatelů), ekonomickou situaci a daňové zatížení (5 

podnikatelů). 

Graf 61 

Faktory s negativním vlivem na vývoj podnikání (počet)
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Další otázky se věnovaly problematice zaměstnanosti a pracovních sil. Z grafů je patrné, že počet 

zaměstnanců je v předchozích třech letech ve většině firem stabilní (57 %) a ve většině firem  

(64 %) neočekávají, že se počet zaměstnanců od roku 2007 bude razantně měnit. 

Graf 62 Graf 63 
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Kvalitu pracovníků  (Graf 64) ohodnotili podnikatelé z 25 % jako vynikající, ze 43 % jako dobrou, z 

27 % jako vyhovující, jako špatné pracovníky označili 5 % zaměstnanců. Za největší nedostatek 

pracovní síly ve městě (Graf 65) považují podnikatelé nedostatečnou kvalifikaci (27 %). Mezi 

"jinými" nedostatky jmenovali nechuť a neochotu pracovat. 
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Graf 64 Graf 65 
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Přesunutí firmy mimo region Litomyšle neplánuje 93 % dotazovaných podnikatelů (Graf 66). Jako 

důvod pro přesunutí (7 %) byla uvedena neúrodná půda. V případě rozšíření firmy disponuje 

dostatečnými prostory 64 % respondentů (Graf 67). Jako nejčastější důvody pro rozšíření mimo 

Litomyšl byly uvedeny obsazení nových trhů a změna podmínek na trhu (Graf 68). Jako "ostatní" 

důvody bylo uvedeny tyto: drahé pozemky a chybějící kvalitní silniční napojení na Prahu i Brno, což 

může být problém v případě další budoucí expanze. 

Graf 66 Graf 67 
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Graf 68 
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Správa města může určitým způsobem výrazně ovlivnit podmínky podnikání ve městě a jeho okolí, 

a proto je důležité znát názor podnikatelů na přístup města a na služby, které poskytuje. 

V celkovém hodnocení vedení města byli respondenti celkem pozitivní. Žádný respondent neoznačil 

vedení města jako výborné, ale ani jako vyloženě špatné. 50 % jej označilo jako dobré a 29 % 

jako vyhovující. 21 % podnikatelů se k této problematice nevyjádřilo. 

Graf 69 

Hodnocení vedení města Litomyšle
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Respondenti mohli také vyjádřit individuální názor na to, které služby by mělo město zlepšit: 

 lepší informovanost občanů 

 v létě prodloužená otevírací doba v obchodech 

 úroveň ubytovacích a stravovacích služeb 

 rozšíření úředních hodin MěÚ 

 bezpečná dostupnost jednotlivých částí města pro cyklisty = dojíždění do zaměstnání 

 větší podpora průmyslu ze strany města (ceny pozemků v průmyslové zóně) 

 iniciace vhodných rekvalifikací (např. na tiskaře, kterých je nedostatek) 

 bytová politika pro zaměstnance velkých firem. 
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Dále dotazovaní hodnotili město Litomyšl jako místo pro podnikání. Jako výborné jej hodnotilo 

pouze 7 % dotazovaných podnikatelů, 72 % respondentů vnímá město jako dobré a vyhovující 

místo pro podnikání. 14 % dotazovaných ho označilo jako špatné. 

Graf 70 
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Negativní faktory a události pro podnikatelské prostředí města uvádějí respondenti tyto: 

 doprava 

 drahé nemovitosti, nedostatek pozemků 

 nedostatek pozemků pro výstavbu domků = odchod zaměstnanců 

 vzhledem k SG Vertex - předpoklad rozšiřování bytové výstavby směrem k organizaci, její 

rozšíření do části, která je v ochranném pásmu s hlediska hluku a emisí 

 vandalismus, závist 

 zahraniční konkurence 

 úbytek obyvatel způsobený částečně velmi drahými pozemky a byty vyvíjí dlouhodobě tlaky na 

pracovní trh v oblasti, když v současnosti většina zaměstnanců musí do práce dojíždět z 

okolních i vzdálenějších obcí a měst. 

V závěru dotazníku byl prostor pro další náměty. Jedná se o tyto poznámky: 

 zlepšit podmínky 

 najít investora na golfové hřiště 

 dořešení ochranné zóny - SG Vertex 

 nepouštět další zahraniční supermarkety 

 výstavba krytého bazénu 

 urychlení R35 - dopravní obslužnost 
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 odstavné parkoviště pro kamiony vzhledem k frekvenci kamionové dopravy do organizace 

 vedení města by mělo věnovat svou veškerou energii na prosazování zájmů města v otázce 

připravované stavby R35 

 získávat státní a evropské dotace pro rozvoj podnikání 

 více podporovat bydlení, aby bylo dostupné i pro mladé lidi. 

 

 


