
Vyhodnocení dotazníkového šetření 
mezi občany Polabce 
MV Polabec 

 
 
Vážení spoluobčané Polabce! 
 
Tímto se vám s drobným zpožděním šesti měsíců dostává do ruky vyhodnocení 
dotazníkového šetření, které probíhalo v naší čtvrti v červnu 2017.  
 
 

Obecné informace 
 
Nejprve několik obecných poznatků. Celkem bylo vytištěno a rozneseno 400 kopií dotazníků. 
Zpět se nám vrátilo 105 vyplněných kopií a dalších 29 respondentů zaslalo své odpovědi 
elektronicky. Celkem jsme tedy shromáždili 134 odpovědí, což je 33,5% z roznesených 
dotazníků. Při detailním průzkumu jednotlivých odpovědí jsme dospěli k závěru, že ne vždy 
vyplňovala dotazník pouze jedna osoba (s čímž jsme při sestavování dotazníku vůbec 
nepočítali). Pravděpodobně tedy svůj pohled na předkládané problémy vyjádřilo více než 
oněch zmíněných 134 občanů Polabce. 
 
Nyní se podívejme podrobněji na strukturu respondentů. Z výsledků zjistíme, že Polabec je 
čtvrtí starousedlíků (více než 73% respondentů žije v Polabci 20 let a více, viz Graf 1) a 
osob spíše starších (viz Graf 2). 
 
Graf 1 – Rozdělení délky doby života v Polabci (% z celkového počtu respondentů)  

 



Graf 2 – Rozdělení věku respondentů (% z celkového počtu respondentů) 

 
Ohledně rozvrstvení odpovědí podle ulic nejspíše nepřekvapí, že značná část respondentů 
žije v nejdelších ulicích Polabce a to konkrétně v ulicích Jabloňová (36 respondentů) a 
Růžová (24 respondentů). 
 
Graf 3 - Rozdělení odpovědí podle ulic (% z celkového počtu respondentů) 

 

Stav ulice 
Otázky dotazníku byly rozděleny do několika problémových okruhů. Pojďme si je nyní 
společně projít. 
 
První okruh otázek se pokoušel zmapovat situaci v jednotlivých ulicích. Podle souhrnných 
výsledků je nejpalčivějším problémem v Polabci stav chodníků. Konkrétně 63 z vás (což je 
více než 46%, viz Graf 4) si myslí, že s chodníky je zapotřebí něco udělat. Jako nejtíživější 
tento problém vnímají v ulicích Lipová (průměrné hodnocení 4,0), Jabloňová (průměrné 
hodnocení 3,7) a Lesní (průměrné hodnocení 3,4). Uvedeným výsledkům se nelze divit, 
protože v ulicích Lipová a Jabloňová chodník neexistuje. Naopak jako vyhovující se jeví 
chodníku v ulici Olšová (průměrné hodnocení 1,8).  



Graf 4 – Stav chodníků, 1 = výborný, 4 = nedostatečný (počet odpovědí, % z celkového počtu odpovědí)

 
 
Jako další závažný problém Polabce je vnímán stav povrchů vozovek. Konkrétně 61 z vás 
(což je 44,2%, viz Graf 5) si myslí, že povrchy vozovek jsou ve spíše nedostatečném stavu 
(průměrné hodnocení 2,93) a to zejména v ulicích Šeříková (průměrné hodnocení 3,57), 
Lesní (průměrné hodnocení 3,55) a Akátová (průměrné hodnocení 3,40). Nejčastější 
příčinou zmíněného stavu byly v komentářích zmiňovány nepovedené záplaty po zavádění 
kanalizace. Na druhé straně s povrchem vozovek jsou nejvíce spokojeni obyvatelé ulice 
Olšová (průměrné hodnocení 1,80). 
 
Graf 5 – Stav vozovky, 1 = výborný, 4 = nedostatečný (počet odpovědí, % z celkového počtu odpovědí)

 
Další otázky směřovaly na oblast kanalizace, veřejného osvětlení, pořádku a dopravní 
zátěže. Podle odpovědí není situace v těchto oblastech ideální, ale také není kritická. V 
sestupném pořadí (pro upřesnění – čím vyšší hodnocení, tím horší situace) si nejvíce 
pozornosti získala oblast zátěže způsobené dopravou (průměrné hodnocení 2,29), kde 
nejvíce negativně hodnotí situaci v Šeříkové ulici (průměrné hodnocení 3,19) a příčina je 
spatřována v provozu těžké techniky (zejména traktorů) a ve velkém množství 
zaparkovaných vozidel.  
 
Druhou v pořadí je otázka kanalizace, kde z průměrného hodnocení 2,23 nejvíce vybočuje 
hodnocení 3,71 z Šeříkové ulice. Obyvatelé této ulice vidí hlavní příčinu svých potíží v 
zápachu způsobeném splaškovou vodou vypouštěnou do dešťové kanalizace.  
 
 



Graf 6 – Dopravní zátěž, 1 = velmi nízká, 4 = velmi vysoká (počet odpovědí, % z celkového počtu odpovědí) 

 
 
Graf 7 – Stav kanalizace, 1 = výborný, 4 = nedostatečný (počet odpovědí, % z celkového počtu odpovědí) 

 
 
V těsném závěsu za oblastí kanalizace se umístila oblast veřejného osvětlení s průměrným 
hodnocením 2,22 s nejhorším skóre v ulici Lesní (průměrné hodnocení 3,36). Z odpovědí 
jako nejméně problémová oblast vyplynula oblast pořádku a úklidu s průměrnou hodnotou 
2,14. Nejvíce kriticky hodnotili tuto oblast obyvatelé Šeříkové ulice s průměrným 
hodnocením 3,43. Jako hlavní příčinu uváděli nepořádné sousedy. 
 
Graf 8 - Stav osvětlení, 1 = výborný, 4 = nedostatečný (počet odpovědí, % z celkového počtu odpovědí) 

 



Stav Polabce 
Druhá skupina otázek dotazníku mapovala váš pohled na stav zeleně, stav pořádku a 
nakládání s odpady v Polabci jako celku. Podle průměrného hodnocení dopadla nejhůře 
oblast péče o zeleň se skóre 2,27 (viz Graf 8). 
 
Graf 8 - Péče o zeleň, 1 = výborná, 4 = nedostatečná (počet odpovědí, % z celkového počtu odpovědí) 

 
V komentářích k otázce byla jako nejčastější příčina “neutěšeného” stavu zmiňována 
frekvence sekání trávy (nejčastěji jako málo častá nebo nevhodná, v jednom či dvou 
případech naopak jako příliš častá). Jako druhá nejčastější příčina nespokojenosti byla 
zmíněna péče o stromy, resp. nedostatečný prořez přestárlých dřevin. 
 
S minimálním odstupem skončila otázka ohledně péče o pořádek v Polabci. Průměrné 
hodnocení ve výši 2,24 naznačuje, že i zde je prostor ke zlepšení (viz Graf 9). V tomto 
případě v komentářích nejčastěji zmiňovaným nedostatkem byl nepořádek okolo nádob na 
tříděný odpad. 
 
Graf 9 - Péče o pořádek, 1 = výborná, 4 = nedostatečná (počet odpovědí, % z celkového počtu odpovědí) 

 
 
S tříděným odpadem byla spojena i třetí otázka z této skupiny. Konkrétně nás zajímalo, jak 
jste spokojeni s možnostmi třídění odpadu v Polabci. Podle průměrného hodnocení 1,96 (viz 
Graf 10) není situace v Polabci nikterak špatná, zlepšení by ale podle vašich připomínek 



mohlo nastat zejména v oblasti počtu kontejnerů na papír a plast, jejichž kapacita byla často 
zmiňována jako nedostatečná. 
 
Graf 10 - Možnost třídění odpadu, 1 = výborná, 4 = nedostatečná (počet odpovědí, % z celkového počtu 
odpovědí) 

 

Sportovní a kulturní akce 
Třetí sada otázek byla směrována na kulturní a sportovní akce v Polabci a v Poděbradech. 
Vzhledem k celkově kladnému vyznění všech odpovědí nemá cenu tuto oblast přehnaně 
rozvádět (“nejhorší” skóre 1,62 získala otázka na přínos akcí pořádaných v Poděbradech). 
Za zmínku ale rozhodně stojí vaše takřka jednomyslná shoda ohledně akcí pořádaných SDH 
Polabec. Tyto akce považujete nejen za přínosné (průměrné hodnocení 1,22, viz Graf 11), 
ale navíc dle vašich odpovědí nejsou v drtivé většině případů vůbec rušivé (průměrné 
hodnocení 1,07, viz Graf 12). 
 
Graf 11 - Přínos akcí SDH Polabec, 1 = velmi přínosné, 4 = zcela nepřínosné (počet odpovědí, % z celkového 
počtu odpovědí) 

 



Graf 12 - Míra obtěžování akcemi SDH Polabec, 1 = vůbec mne neobtěžují, 4 = velmi mne obtěžují (počet 
odpovědí, % z celkového počtu odpovědí) 

 

Rozvoj Polabce 
Poslední sada otázek byla orientována na zjištění vašich postojů k několika projektům, které 
by měly zlepšit život v Polabci. 
 
Jednoznačným favoritem v této skupině otázek se stala podpora projektu oprav chodníků s 
průměrným skóre 3,95 (viz Graf 13). Dalšími favority byly projekty oprav povrchů silnic 
(průměrné skóre 3,84, viz Graf 14) a projekt lávky přes Labe (průměrné skóre 3,82, viz Graf 
15). Následovaly projekty revitalizace Obory (průměrné skóre 3,63) a lesíka u Jízdárny 
(průměrné skóre 3,55). Na pomyslném 6. místě skončila rekonstrukce hasičské zbrojnice 
polabeckých dobrovolných hasičů s průměrným skóre 3,54 (dle mého paradoxně, vzhledem 
k ocenění akcí, které pořádají – viz výše), následovaná projektem rekonstrukce veřejného 
osvětlení (průměrné skóre 3,50). S nejmenší průměrným skóre 2,88 skončil projekt 
vybudování senior parku.  
 
Graf 13 - Podpora projektu “Opravy chodníků”, 0 = vůbec neřešit (skóre 1), 4 = řešit okamžitě (skóre 5) (počet 
odpovědí, % z celkového počtu odpovědí) 

 
Z doprovodných komentářů o které jste byli požádání lze vybrat několik adeptů na další 
rozvoj. Za zmínku stojí zejména projekt nových chodníků: v ulici Jabloňová a to v celé její 
délce, v ulici U Jízdárny (de facto prodloužení stezky ze Zámostí až k mostku na začátku ulic 



Jabloňová a Spojovací) nebo chodník podél silnice do Přední Lhoty. Mezi dalšími byly 
zmíněny opravy povrchů silnic, rozšíření dětského hřiště či doplnění laviček podél stezky na 
Zámostí či podél Labe.  
 
Graf 14 - Podpora projektu “Opravy povrchů silnic”, 0 = vůbec neřešit (skóre 1), 4 = řešit okamžitě (skóre 5) 
(počet odpovědí, % z celkového počtu odpovědí) 

 
 
Graf 15 - Podpora projektu “Výstavba lávky přes Labe”, 0 = vůbec neřešit (skóre 1), 4 = řešit okamžitě (skóre 5) 
(počet odpovědí, % z celkového počtu odpovědí) 

 

Závěrem 
Na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat všem odvážným, kteří podpořili Místní výbor 
vyplněním dotazníku. Díky vašim odpovědím jsem změnili prioritu některých projektů, jiné 
zařadili do akčního plánu a další již realizovali (ano, minulý čas je plně namístě – od 
vlastního dotazníkového šetření již přece jen uplynul nějaký ten pátek). Proto ještě jednou 
díky a zachovejte nám přízeň. 
 
Za Místní výbor Polabec 
 
Honza Duba 


