
Spokojenost s kvalitou života v Litoměřicích roste 

    Naprostá většina obyvatel Litoměřic (90,2%) je spokojena s kvalitou života ve městě. To je 
v porovnání s jinými městy ČR výborný výsledek. Tyto a další údaje vyplynuly z průzkumu, 
který proběhl mezi obyvateli města v květnu letošního roku, a zúčastnilo ho celkem 533 
respondentů. Dotazování proběhlo v rámci měření standardizovaných ukazatelů udržitelného 
rozvoje používaných v ČR, tzv. ECI indikátorů, a bylo tak, jako v jiných městech ČR, 
provedeno společností CI2 dle kvótního výběru, který odpovídá skutečnému rozložení mužů a 
žen ve věkové skupině dotázaných.  

V letošním roce byl hodnocen indikátor A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím a 
A.3 Mobilita a místní přeprava. Protože podobná šetření proběhla již v roce 2008 a 2011, je 
možné srovnávat:  
Oproti šetření provedenému v roce 2011 spokojenost narostla o 8,3%. Z výsledků plyne, že 
více jsou spokojeny ženy, osoby vzdělanější, lidé ve věku 51 – 60 let a zaměstnaní. 
Nejspokojenější jsou občané bydlící v centru.  

 Údaje naznačují, že nejvíce jsou lidé spokojeni s celkovým vzhledem města. Na pomyslném 
druhém místě se umístila spokojenost s možnostmi provozovat záliby a koníčky, na třetím 
s kvalitou bydlení a se základními veřejnými službami. Nejníže byly ohodnoceny pracovní 
příležitosti. Oproti předchozím letům se výrazně zvýšila spokojenost s možností účastnit se 
místního plánování. Naopak rezervy jsou spatřovány ve způsobu jednání úřadníků s občany, 
dostupnosti policie, v obsahu Radničního zpravodaje, kvalitě kulturních akcí, mateřských škol 
a sportovních zařízení. Dotazování se vyjadřovali také k otázkám bezpečnosti ve městě a 
provozování výherních automatů. 

Výsledky  indikátoru A.3 Mobilita a místní přeprava v Litoměřicích naznačují, že 
v základních ukazatelích město směřuje k udržitelnosti, neboť podíl cest osobním autem 
poklesl roku 2011(na úkor nárůstu cest pěších)  a jeho hodnota patří mezi nejnižší v rámci 
měst, která obdobný ukazatel sledují. Negativní věcí je pokles podílu hromadné dopravy a 
výrazný nárůst cest automobilem bez spolucestujícího. Respondenti se vyjadřovali i 
k možnostem parkování a provozu na místních komunikacích. 

Závěrečné zprávy s výsledky k oběma indikátorům je možné najít na webu Zdravého města 
Litoměřice. Šetření bylo součástí projektu MAESTRO podpořeného z Programu švýcarsko - 
české spolupráce. 
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