
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ ANKETNÍHO ŠETŘENÍ  

„JAK SE VÁM ŽIJE NA KLATOVSKU?“  

 

 
Komunitní plánování sociálních služeb  

na území SO ORP Klatovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období realizace: 10/2020–4/2021 
 
Realizátor šetření:  CpKP západní Čechy  

Americká 29, 301 38 Plzeň   
www.cpkp-zc.cz 

 

 



 
 

2 
 

ÚVOD 
 

Anketní šetření s názvem „Jak se Vám žije na Klatovsku?“ probíhalo od října do listopadu roku 2020 

v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy (dále jen SO ORP Klatovy). Mapa 

obcí v SO ORP Klatovy je uvedena níže.  

Cílem šetření bylo: 

− zmapovat názory obyvatel obcí SO ORP Klatovy na kvalitu života v řešeném území a 

− informovat obyvatele obcí o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v rámci SO 

ORP Klatovy a o možnosti zapojit se do tohoto plánování. 

 

Anketa byla distribuovaná dvěma způsoby. Elektronická verze ankety byla umístěna na webové 

stránce města Klatovy a odkaz na anketu byl také zveřejněn na webových stránkách obcí ve 

správním území ORP. Druhým způsobem distribuce ankety bylo její rozeslání do poštovních schránek 

obyvatel všech obcí řešeného regionu. Vyplněné ankety mohli respondenti odevzdávat na obecní 

úřady v místě svého bydliště a do sběrného boxu v Informačním centru v Klatovech. Celkem anketu 

vyplnilo 225 respondentů. Online anketu vyplnilo 153 (68 %) respondentů a tištěnou verzi ankety 

72 (32 %) respondentů. Jednotlivé otázky jsou vyhodnoceny za celé SO ORP Klatovy.  

 

Mapa 1. Mapa obcí území správního obvodu obcí s rozšířenou působností Klatovy 

99Zdroj: Český statistický úřad (2020) 
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KVALITA ŽIVOTA 
 

Obyvatelé měst a obcí jsou s životem na území SO ORP Klatovy převážně spokojeni. K jejich 

spokojenosti přispívá zejména kvalitní životní prostředí, krásná příroda a klid, dále průběžné 

zvelebování obcí a jejich rozvoj a v neposlední řadě také dostupnost obchodů a služeb. 

Nedostatečná občanská vybavenost, zejm. nedostatek zdravotních služeb se však podílí na 

nespokojenosti obyvatel.  Přispívá k tomu dále také velká intenzita dopravy a nízká dopravní 

obslužnost.  

 

1. Jak jste celkově spokojen/a s životem ve Vaší obci? 

 

Na otázku odpovědělo 219 respondentů. Z grafu níže vyplývá, že celkově je 83 % respondentů 

s životem na území SO ORP Klatovy celkově spokojených (tj. velmi spokojených, spokojených a spíše 

spokojených), nespokojenost vyjádřilo 17 % respondentů (tj. velmi nespokojeni, nespokojeni a spíše 

nespokojeni). 4 respondenti na otázku neodpověděli.  

 

 
 

 

a) Uveďte jednu věc, se kterou jste v místě, kde žijete nejvíce spokojen/a: 
 

Na otázku odpovědělo 174 respondentů, 46 nechalo tuto otázku bez odpovědi a 3 osoby uvedly, že 

neví nebo je nenapadá nic, s čím by mohli být spokojeni. K největší spokojenosti obyvatel přispívá 

zejména krásná příroda a její blízkost, klidné prostředí pro život a také kvalita životního prostředí. 

Velmi spokojen/a; 
37; 17%

Spokojen/a; 84; 38%

Spíše spokojen/a; 60; 
28% Spíše nespokojen/a; 

16; 7%

Nespokojen/a;
16; 7%

Velmi nespokojen/a; 
6; 3%

Celková spokojenost občanů s životem v obci kde žijí
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Dále jsou lidé spokojeni s průběžným zvelebováním a rozvojem obcí a měst a jejich vedením a 

v neposlední řadě také s dostupností služeb v regionu, ať již se jedná o obchody, školská zařízení, 

zdravotní služby a další.  

Číslo v závorce za jednotlivými výroky ukazuje, kolik respondentů daný výrok uvedlo. Pokud za 

výrokem číslo není, znamená to, že výrok uvedl pouze jeden respondent. 

 
Příroda a životní prostředí, kvalita života  

• Příroda, životní prostředí (19x) 

• Klid (15x) 

• Blízkost přírody (8x) 

• Kvalita a čistota přírody a prostředí (4x) 

• Městská zeleň, parky (2x) 

• Jsem ráda, že žiju na Šumavě, je tu nádherná příroda a kultura. Bohužel už to není takové, co to 

bývalo. 

• Doufám, že žiji na čerstvém vzduchu. 

• Celkově spokojen. 

• Jsem spokojen se životem. 

 

Veřejná správa, vzhled obce  

• Zvelebování/rozvoj obce (27x) 

• Vedení obce (2x) 

• Proměna Klatov (2x) 

• Odpadové hospodářství 

• Místní samospráva funguje velmi dobře, dochází tak k rozvoji naší obce. 

• S opravou jezuitského kostela 

• Rozpočtová odpovědnost města 

 

Občanská vybavenost  

• Obecná občanská vybavenost (17x) 

• Obchody (7x) 

• Zdravotní služby (6x) 

• Služby pro děti (školy, hřiště, …) (6x) 

• Benzina 

• Bary 

• Provoz koupaliště 

 

Sport a kultura  

• Sportovní možnosti a vyžití (12x) 

• Kultura (6x) 

• Lesní divadlo 

• Vánoce na náměstí 

 

Poloha obce a doprava  

• Lokalita, místo bydliště (3x) 

• Dopravní obslužnost (3x) 

• Komfortní bydlení 



 
 

5 
 

• Infrastruktura 

• Dojezdová vzdálenost do Německa 

• Bezpečnost 

• Bezpečná klidná obec 

• Poloha vůči okresnímu městu 

• Pouze poloha města jinak to stojí za…. 

• Samota 

 

Spolková činnost, občanské soužití a sociální služby  

• Sbor dobrovolných hasičů (4x) 

• Sociální služby obecně (3x) 

• Pečovatelská služba (2x) 

• Skvělí lidé 

• Žiju zde se svým přítelem. 

• Lidi si tu umí pomáhat, myslí jeden na druhého. 

• Nezapomínáte na staré lidi. 

 

b) Uveďte jednu věc, se kterou jste v místě, kde žijete, nejvíce nespokojen/a:  
 

Na otázku odpovědělo 180 respondentů, 40 osob nechalo otázku nezodpovězenou, 2 osoby 

neshledaly nic, s čím by byly nespokojené, a naopak 1 osoba je nespokojena se vším. Mezi nejčastější 

příčiny nespokojenosti obyvatel na Klatovsku patří zejména chybějící služby či jejich nedostatečná 

nabídka, konkrétně občanům chybí zejm. zdravotní služby či větší vyžití pro děti v podobě více 

pořádaných akcí a dětských hřišť. Na nespokojenosti obyvatel se dále podílí také velká intenzita 

dopravy, nedostatek parkovacích míst či nevhodné parkování a nízká dopravní dostupnost.  

Číslo v závorce za jednotlivými výroky ukazuje, kolik respondentů daný výrok uvedlo. Pokud za 

výrokem číslo není, znamená to, že výrok uvedl pouze jeden respondent. 

 
Občanská vybavenost, zdravotní služby, trávení volného času  

• Lékařská péče (10x) 

• Občanská vybavenost obecně (8x) 

• Služby pro děti (8x) 

• Obchody (6x) 

• Restaurační zařízení (5x) 

• Kultura (3x) 

• Možnost zábavy 

• Veřejné víceúčelové sportoviště 

• Málo volnočasových aktivit pro mladé 

• Stav školství a přístup vedení města k novým způsobům učení 

• Jednotlivé skupiny, které dělají dobré akce, ale stojí proti sobě a jejich práce pak není produktivní, 

ale naopak přispívá ke svárům a neshodám. 

• Chybí služby (oprava bot, broušení nožů). 

• Málo kulturních a sportovních akcí 
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Doprava, infrastruktura  

• Velká dopravní zátěž (11x) 

• Veřejná doprava, dopravní obslužnost (9x) 

• Parkování (6x) 

• Infrastruktura, chybějící chodníky 25x) 

• Kamionová doprava (2x) 

• Bezpečnost na místních komunikacích z důvodu chybějících chodníků 

• Výstavba chodníků – zúžení hlavní silnice 

• Přechod pro chodce (Kokšín) 

• Stará infrastruktura, v obci není kanalizace, plyn.  

• Že se ve Slavíkovicích zastavil čas (např. není kanalizace a ani se o ní nehovoří). 

• Velmi nízký tlak vody v obecním vodovodu 

• Není čistička 

• Stav místních komunikací 

• S údržbou komunikací v odlehlých částech obce 

• Hlučnost dopravy v okolí ZŠ Komenského 

 

Vzhled obce, životní prostředí, odpady  

• Čistota v obci (10x) 

• Odpadové hospodářství (6x) 

• Vzhled obce (4x) 

• Ovzduší (4x) 

• Kácení stromů a keřů (2x) 

• Znečišťování okolního prostředí „turisty“ 

• Náměstí 

• S novou barvou fasády „aeroplánu“ 

 

Sociální problematika  

• Občanské soužití (8x) 

• Pocit strachu z některých skupin občanů (5x) 

• Bezprizorní mládež (5x) 

• Ubytovny (3x) 

• Cizinci (2x) 

• Osoby bez domova (2x) 

• Problémy s „občany“, kteří se nedokáží sociálně přizpůsobit. 

• Stále více problematických spoluobčanů ve městě. S tím narůstající nepořádek nejen v ulicích. 

• Neřešena drogová problematika, žádné služby pro závislé v regionu. Naprosto chybí. 

• Víc než 20 let trvající odcházení mladých lidí do velkoměst a očividný nezájem radnice s tím cokoliv 

dělat. 

• Mnoho nezaměstnaných obyvatel 

• Rozbité vztahy 

• Upřednostňování nových obyvatel 

 

Veřejná správa  

• Vedení města (9x) 

• Obec nedělá téměř nic pro své občany v přilehlých obcích. 
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• Při velkých přebytcích malá podpora spolků a organizací (neziskového sektoru)….kromě sportu 

• Stav veřejných věcí, vládnutí současných několika garnitur bez vize 

• Postoj vedení města ve stylu „my to víme nejlíp“ – neptá se po názorech obyvatel 

• Nespokojenost občanů s nařízeními města 

• Nezájem obecního úřadu o elementární rozvoj obce, žádné investice, arogantní jednání v případě 

připomínek občanů. Žádná investice do obecního majetku – obecní byty v strašném stavu…. 

 

Zaměstnání a bydlení  

• Málo možností zaměstnání (6x) 

• Bydlení (2x) 

• Možnost bydlení pro seniory 

• Neskutečné množství ubytovacích míst pro ukrajinské agenturní pracovníky. Normální rodiny nemají 

možnost sehnat bydlení. 

• Zaměstnání pro zdravotně postižené 

 

Bariéry  

• S bariérovosti – je tu málo zubařů, ke kterým se dá dostat bezbariérově, a ti už nové pacienty 

nepřijímají. Jsem invalida, jezdím na elektrickém scooteeru a nemůžu se k zubaři dostat, protože 

nemá bezbariérový přístup. Dále není bezbariérové ani divadlo, ani kino, nemám možnost řádného 

kulturního vyžití. 

• Jsem nevidomá a některé semafory ve městě tikají při zelené velmi slabě nebo netikají vůbec. Nevím 

tak, kdy můžu nebo nemůžu přejít přes silnici. 

• Usnadnit při rekonstrukci nádraží v Klatovech přístup na nástupiště pro invalidy/cyklisty/kočárky – 

velmi toto postrádáme (manžel nemá nohu), např. výtah.  

 

Jiné  

• Nezodpovědnost (2x) 

• Všeobecně řeči před realitou 

• Zavření barů, kvůli nařízení 

• Rozhlas 

• Kartelové dohody o prodeji 

• Nedávají letáky: Lidl, Tesco, Albert, Billa 

 

2. Jak jste spokojen/a s následujícími oblastmi života ve Vaši obci? 
 

Respondentům bylo předloženo 12 oblastí života, ke kterým mohli uvést, jak jsou s nimi v místě, kde 

žijí, spokojeni. Jak vyplývá z grafu níže, na Klatovsku jsou lidé nejvíce celkově spokojeni s kvalitou 

životního prostředí (189 osob; 88 %), dále pak s dostupností zdravotních služeb (160 osob; 74 

%), možnostmi sportovního vyžití (156; 73 %) a s dopravní obslužností (153; 71 %). Celková 

nespokojenost občanů převažuje v otázce dostupnosti bydlení – 42 % respondentů je s dostupností 

bydlení nespokojeno, 34 % respondentů vyjádřilo spokojenost.  O něco více jak třetina občanů je 

také nespokojena s nabídkou zaměstnání (70 osob; 33 %) a s bariérovostí území a budov (70; 33 %), 

přesto v těchto dvou oblastech převažuje u občanů spokojenost nad nespokojeností. Zároveň se 

také jedná o oblasti života, o které se občané Klatov příliš nezajímají – dostupnost bydlení 24 % 

respondentů a nabídka zaměstnání 20 %. Tématem, o které se ale obyvatelé nezajímají nejvíce, jsou 

bariéry v území (57 osob; 27 %).  
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INFORMOVANOST 
 
O něco více jak polovina obyvatel SO ORP Klatovy je naprosto spokojena s informováním o dění ve 

své obci, městě či celém regionu. Jako zdroj informací nejčastěji respondenti využívají místní 

zpravodaje, obecní webové stránky a sociální sítě. Nejvíce lidé požadují zlepšit informovanost ze 

strany obcí a měst, zejm. o koncepcích a rozvojových plánech, obecně přímější komunikaci a více 

osobních kontaktů s představiteli obcí. Lidé také postrádají včasné informace o pořádaných akcích, 

zejm. kulturních a sportovních.  

 

3. Máte informace o dění ve Vaší obci/městě/regionu a o službách pro místní 

občany? 
 

Na otázku odpovědělo 214 osob. Většina z nich (197; 92 %) informace má, ale necelá polovina z nich 

zároveň sděluje, že informací není dostatečné množství. Dostatek informací o dění v obci, městě či 

regionu má 109 respondentů (51 %). Celkem 9 osob (4 %) uvedlo, že nemá žádné informace, a 4 

osoby (2 %) žádné informace nepotřebují.  
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Čtyři respondenti k této otázce uvedli následující komentáře:  

• Např. obnova parku „Husovy sady“ na Vodojemu – zveřejnění studie z listopadu 2019 

proběhlo až v září 2020 

• Málo informací pro ty, co nemají počítač. 

• Televize FILMpro 

• Ze zpravodaje 

 

a) Jaký zdroj informací ohledně dění ve Vašem okolí upřednostňujete?  
 

Celkem 216 osob z Klatovska odpovědělo na preferovaný zdroj při získávání informací. Jak vyplývá 

z grafu níže, nejčastěji lidé využívají místní zpravodaj, obecní noviny (127 osob; 59 %), dále internet, 

resp. webové stránky své obce (94; 44 %) a sociální sítě (80; 37 %). Nejméně preferovaným 

informačním zdrojem je internetový vyhledávač (19 osob; 9 %) a regionální tisk (37 osob; 17 %).  

 

Ano, mám jich 
dostatek.; 109; 51%

Informace mám, ale 
není jich dost.; 88; 

41%

Nemám žádné 
informace.; 9; 4%

Informace 
nepotřebuji.; 4; 2% Jiné; 4; 2%

Máte informace o dění ve Vaší obci/městě/regionu a o službách 
pro místní občany?
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Mezi jiné informační zdroje obyvatel obcí patří také: 

• SMS Infokanál (5x) 

• E-mail 

• Tištění kulturní program 

• Aplikace Mobilní rozhlas 

• Televize FILMpro 

• Televize, Rádio Plzeň, „Právo“ 

• Osobní kontakt s vedením obce 

• Osobní účast na zasedání zastupitelstva obce 

• Besedy a diskuze 

• Z doslechu 

Číslo v závorce za jednotlivými výroky ukazuje, kolik respondentů daný výrok uvedlo. Pokud za 

výrokem číslo není, znamená to, že výrok uvedl pouze jeden respondent. 

 

b) Je něco, co v oblasti informovanosti o dění ve Vaší obci a službách pro místní 

občany postrádáte? 
 

Převážná většina dotazovaných v oblasti informovanosti nepostrádá nic nebo na tuto otázku 

neodpověděla (173 respondentů). Nejčastěji respondenti v souvislosti s informovaností zmiňovali 

nespokojenost s informováním ze strany obcí a měst, kdy občané postrádají více informací o koncepcích 

a rozvojových plánech, obecně přímější komunikaci a více osobních kontaktů s představiteli obcí. Dále 

občanům chybí včasné informace o pořádaných akcích, zejm. kulturních a sportovních a zkvalitnili by 

také informování prostřednictvím obecního rozhlasu a webových stránek či sociálních sítí.  
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Číslo v závorce za jednotlivými výroky ukazuje, kolik respondentů daný výrok uvedlo. Pokud za výrokem 

číslo není, znamená to, že výrok uvedl pouze jeden respondent. 

 
Informovanost ze strany obce/města, transparentnost  

• Chybí relevantní informace, např. o záměrech, koncepcích, plánech a perspektivách rozvoje obce 

(3x) (např. ohledně rozvoje obce Slavíkovice – ve srovnání s ostatními částmi obce Černíkov jako 

Rudoltice, Černíkov, Vílov je obec zaostalá)  

• Přímější komunikace ze strany města a zastupitelstva, komunikace vstřícnější vůči občanům (2x) 

• Více osobních kontaktů s vedením obce (např. jednou ročně setkání se členem zastupitelstva na 

konkrétním sídlišti) (2x) 

• Otevřenost problémů, upřímnost 

• Rozhodování vedení města je v některých záležitostech neprůhledné, jako např. různé investice, 

schvalování či zamítnutí záměrů a nedostatečné odůvodnění. 

• Větší finanční transparentnost 

• Informace o činnosti městského úřadu 

• Postrádám sebereflexi vedení města (viz samo chvalný příspěvek na Facebooku). 

• Občas se stane, že se člověk dozví o svém vlastním osudu až ze zpráv na Facebooku – to nepovažuji 

za dobré. 

 

Tematické zaměření  

• Včasné informování o konání různých akcí a dění ve městě, zejm. o kulturních a sportovních akcích 

(3x) 

• Nedobrá dostupnost brožury „kulturní pořady města“ (2x) 

• Stránky obce o kulturním dění jsou nepřehledné. 

• Informování o prodeji bytů 

• Místní muzeum nemá žádnou reklamu o svých výstavách.  

• Nedostatek informací týkající se akcí pro děti 

• Větší informovanost od OC Nýrsko 

• Lepší informovanost ze strany úřadu práce 

• Nízká informovanost a nevstřícnost v klatovském infocentru 

 

Webové stránky, sociální sítě, e-komunikace, SMS  

• Chybějící funkční webové stránky či jejich nevyužívání pro rychlé informování občanů (2x)  

• Facebookové stránky městského úřadu Nýrska 

• Více aktivní facebookovou skupinu, kde by se objevovalo např. hlášení místního rozhlasu a jiné. 

• Větší využití e-komunikace 

• Chybí mi informace prostřednictvím SMS. 

• Městský úřad by mohl používat mobilní aplikaci „Česká obec“, jako některé mnohem menší obce. 

Zobrazuje se zde úřední deska, různé akce v obci i naléhavé zprávy apod. 

 

Obecní rozhlas a vývěsky města 

• Obecní rozhlas – nekvalitní zvuk či nejde slyšet, na některých místech chybí (4x) 

• O hlášení místního rozhlasu informovat i na FB stránkách města 

• Více rozhlasových hlášení 

• Pravidelnou aktualizaci vývěsky města na autobusovém nádraží – ne každý si může dojít vše přečíst 

až ke knihovně a k infocentru. 
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Tisk – zpravodaj, letáky, noviny  

• Obsáhlejší a kvalitněji zpracovaný „zpravodaj“ města 

• Noviny obce podávají velmi strohé informace 

• Chybí dostatek informací pro lidi bez internetu – např. letáky 

• V novinách se pouze chválí a není zde žádná rubrika o starých občanech. 

 

Obecně k informovanosti a aktuálnosti informací  

• Potřeba více relevantních a přehlednějších informací, nízká informovanost (2x) 

• Chybí dostupnost, přehlednost a včasnost doručení informace. 

• Jednotný portál, kde budou všechny informace na jednom místě 

• Bylo by vhodné vysvětlit, proč město přesunulo skládku odpadů z místa, kde nikomu nevadila, právě 

do centra obce. 

• Občané, kteří se nemohou zúčastňovat veřejných zasedání (doprava mimo obec) a nemají internet 

(mobilní rozhlas), jsou prakticky odříznuti od informací. 

 
 

SOCIÁLNÍ OBLAST 
 

Převážná většina respondentů by se v případě těžké životní situace obrátila na svou rodinu či přátele. 

Ze sociálních služeb obyvatelé Klatovska postrádají služby pro seniory, kteří žijí sami bez rodiny, a dále 

pak služby pro nezaměstnané a pro rodiny pečující o zdravotně postiženého člena nebo seniora. Na 

další otázku, týkající se konkrétních chybějících služeb, většina respondentů neodpověděla. 

Z obdržených odpovědí občanům regionu nejvíce chybí např. domov pro seniory či odlehčovací služby 

pro seniory, osoby se zdravotním postižením či pečující rodiny a dále služby pro osoby závislé na 

návykových látkách a osoby bez domova, konkrétně např. nízkoprahové zařízení pro tyto osoby. 

 

4. Na koho byste se přednostně obrátil/a v případě těžké životní situace (např. 

dluhy, ztráta bydlení, ztráta partnera, ztráta soběstačnosti rodiče, ztráta práce, 

výchovné problémy s dětmi)? 
 

Alespoň jednu z nabízených možností využilo nebo vlastními slovy na otázku odpovědělo 215 osob. 

Převážná většina osob by se v případě těžké životní situace obrátila na rodinu (193 osob; 90 %) nebo 

pak na přátele (97 osob; 45 %). Další v řadě je možnost kontaktování některé ze sociálních služeb 

(60 osob; 28 %), obecního či městského úřadu (25 osob; 12 %) či lékaře (23 osob; 11 %). Jako „jiný 

zdroj podpory“ uvedl 1 respondent konkrétně organizaci Člověk v tísni a 4 osoby by se v těžké životní 

situaci spolehly samy na sebe.   

 



 
 

13 
 

 

 

5. Postrádáme Vy nebo někdo z Vašich blízkých služby pro některé z těchto skupin 

občanů? 

Na otázku odpovědělo 207 respondentů. Jak vyplývá z grafu níže, nejčastěji chybějícími službami na 

Klatovsku jsou zmiňovány služby pro seniory, kteří žijí sami bez rodiny (27 osob; 13 %), služby pro 

nezaměstnané (25 osob; 12 %) a pro rodiny pečující o zdravotně postiženého člena nebo seniora (23 

osob; 11 %). Více jak třetina respondentů však na tuto otázku odpověděla „nevím, nedokáži 

odpovědět“ (78 osob; 38 %) a 16 respondentů tuto otázku nezodpovědělo vůbec. 53 osob žádné 

služby nepostrádá (26 %).  
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V kategorii „Jiné“ zmiňovali respondenti následující témata: 

• Postrádám zdravotnickou péči pro seniory a lidi, kteří mají omezené možnosti dopravy 

k lékaři. 

• Pro rodiny a jednotlivce žijící na sociální ubytovně 

• Léčba závislostí, lidé s menším příjmem 

• Osoby zasažené domácím násilním nebo jinou krizovou situací (psychoterapie, psycholog) 

• Nadané děti 

• Speciální pedagog nebo psycholog alespoň na jedné škole (dyslexie a jiné poruchy – pomoc 

rodičům, učitelům) 

• Sportovní vyžití pro dospělé, nesoutěžní zájmové aktivity pro dospělé 

• Nikdo se nezajímá o obyvatele menších obcí, město rozhoduje proti zájmu místních obyvatel. 

• Bylo by potřeba opravit ulici Kličkova včetně chodníku – rozvoj.  

• Aby pracovníci komunálních služeb urovnali popelnice na své místo („Pod Koníčky“). 

• Zatím tyto služby nepotřebuji, proto je nepostrádám. 

 

a) Pokud ve Vaší obci postrádáte konkrétní sociální službu, popište, prosím, pro 

koho či jakou službu konkrétně.  
 

Většina respondentů (183; 82 %) na otázku neodpověděla. 9 osob uvedlo, že v regionu nepostrádají 

žádnou službu a 4 osoby neví či na otázku nedokázaly odpovědět. Z 27 konkrétních odpovědí 

vyplynulo, že obyvatelé Klatovska nejvíce postrádají služby zejm. pro seniory, osoby se zdravotním 

postižením a pečující rodiny (např. domovy pro seniory a jejich dostatečná kapacita, odlehčovací 

služby pro pečující rodiny) a dále také služby pro osoby závislé či ohrožené závislostí na návykových 

látkách a pro osoby bez domova, konkrétně nízkoprahové zařízení pro tyto osoby.   
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Číslo v závorce za jednotlivými výroky ukazuje, kolik respondentů daný výrok uvedlo. Pokud za 

výrokem číslo není, znamená to, že výrok uvedl pouze jeden respondent. 

 
Senioři, osoby se zdravotním postižením, pečující osoby  

• Málo rehabilitačních lůžek, málo míst v domovech pro seniory (3x) 

• Péče o nemohoucí seniory (2x) 

• Pečovatelky do domácího prostředí i s možností cvičení 

• Pobytové sociální služby pro lidi s demencí 

• Odlehčovací služby pro rodiny s dětmi a rodinnými příslušníky s těžkým postižením 

• Chybí zde služby, které by pomohly rodinám, které pečují o blízkou osobu. Není možnost pomoci o 

víkendu nebo ve večerních hodinách. 

• Podpora samostatného bydlení 

• Obecně v regionu Klatov postrádám sociální službu pro osoby s postižením (duševním, tělesným) pro 

účely scházení se s lidmi se stejnými problémy, lehké práce za výplatu, každodenní vyžití a uplatnění 

pro jejich pocit užitečnosti atd. 

• Pomoc seniorům s těžšími pracemi (odklízení sněhu atd.) a zlepšení komunitního života v obci 

• Cenově přístupnější obědy pro seniory a jejich pravidelné dodávaní bez ohledu na výpadky v provozu 

školy 

• Poradenství pro seniory v oblasti finanční/sociální 

 

Osoby závislé či ohrožené závislostí na návykových látkách a osoby bez přístřeší  

• Nízkoprahové zařízení pro lidi se závislostí a pro lidi bez domova (2x) 

• Drogově závislí 

• Bezplatné testování závislých lidí, výměnný program přímo v instituci 

• Rozšířit primární protidrogovou prevenci, zavést sekundární protidrogovou prevenci – sociální 

pracovník na sociální ubytovně (sociálně aktivizační služba), soustavně pracující 

• Anonymní alkoholici, bezplatné terapie pro duševní rozvoj 

 

Děti, rodiny  

• Rodiny s finančními problémy, jak kvůli covid-19, tak kvůli zdraví 

• Služby pro rodiny s dětmi (rozvod, výchovné problémy, děti závislé na návykových látkách) 

• Služby pro osoby zasažené domácím násilím 

• Propagace náhradní rodinné péče a služby pro pěstouny 

• Není zde nic pro děti v předškolním věku a rodiče – místo, kde by děti mohly poznávat své vrstevníky 

a hrát si s nimi a maminky si mohly vyměňovat zkušenosti. 

 

Bydlení 

• Postrádám následné bydlení pro lidi, kteří si nemohou pronajímat byt, platit kauce a provize. 

 

Jiné 

• Lékárna (2x) 

• Sportovní využité pro děti a mládež (2x)  

• Sportovní aktivity dospělých 

• Psychoterapie či kvalitní psycholog obecně 

• Není to služba, ale na sídlišti nejsou parkovací místa. 

• Pomoc s úklidem, úpravou domu a jeho okolí 
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• Pro dceru 

• Protože zde žádné služby nejsou, nemá smysl se vyjadřovat. 
 

 

CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA 
 

 

6. Věk respondentů 
 

Nejpočetnějšími skupinami respondentů, kteří se zúčastnili šetření, jsou osoby ve věku 40-49 let (44 

osob; 20 %) a 30-39 let (42; 19 %). Osob v důchodovém věku (starších 60 let) se zapojilo 65, což je 

třetina respondentů, z nichž více jak dvě třetiny (50 osob; 77 %) vyplnily anketu tištěnou formou. 

Věk neuvedlo 7 osob.  
 

 

 

7. Status respondentů 
 

Nejpočetnější skupinu respondentů představují pracující lidé (121; 55 %) a dále pak starobní či 

invalidní důchodci (62; 28 %). 3 osoby otázku nezodpověděly. 
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8. Obec 
 

Celkem se do ankety zapojilo 223 obyvatel z 20 obcí SO ORP Klatovy (z celkového počtu 44 obcí). 

Nejvíce respondentů bylo z Nýrska (77 osob; 35 %) a Klatov (70 osob; 31 %). Respondenti pocházejí 

ze správních obvodů všech tří obcí s pověřeným obecním úřadem, kterými jsou Klatovy, Nýrsko a 

Plánice, přičemž nejvíce respondentů je ze SO POÚ Klatovy. Obec neuvedlo 20 osob. Následující graf 

prezentuje jednotlivé zastoupení respondentů v obcích na Klatovsku. 
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