
Statutární město Olomouc, 
odbor strategie a řízení

#masvsrdcias

Aš
pohledem 
obyvatel města

Závěry průzkumu mezi obyvateli, 2021
AQE advisors, a.s.



70%

5%

9%

9%

2%

5%

Zaměstnanec

Student

Podnikatel

Důchodce

Nezaměstnaný

Na rodičovské dovolené

0% 20% 40% 60% 80%

Náš průzkum
V průběhu měsíce března a dubna 2021 došlo k realizaci výzkumu mezi obyvateli.  
Cílem bylo zjistit spokojenost občanů s kvalitou života a jejich názory na budoucí rozvoj 
města Aš. Tento dokument představuje hlavní výsledky průzkumu.

94 %  zde trvale bydlí

52 %  zde bydlí i pracuje

42 %  zde jen bydlí

muži: 39 %

Rozdělení respondentů

18 - 35 let
36%

36 - 50 let
36%

51 + let
28%

838 obyvatel města

podle věku

36%

ženy: 61 %

Dle současného postavení

Domácnost s dítětem mladším 18 let

47 %  -   ANO

53 %  -   NE  
Výběrový vzorek: 

- Maximálně možný 
- Populace města ve věku 18 a více let 
- Interval spolehlivosti ± 3 % na 95 % hladině významnosti



Shrnutí
91% obyvatel je spokojeno s ovzduším ve městě

 ● 47 % občanů je spokojeno s životem ve městě, přičemž ženy jsou mírně spokojenější
 ● nižší spokojenost panuje s mezilidskými vztahy ve městě - spokojeno je  

36 % obyvatel
 ● také jsme spokojeni s komunikací městského úřadu  - spokojeno je 66 % obyvatel

Rádi bychom věnovali úsilí do zvýšení pocitu bezpečí
 ● jako investici by upřednostnilo bezpečnost 67 % obyvatel 
 ● následují kulturní zařízení, místní komunikace a chodníky a podpora individuální 

bytové výstavby
 ● Pro více jak polovinu z nás platí, že možnosti kultuního vyžití neodpovídá našim 

představám

Nedostatek služeb je téma, které nás nejvíce trápí
 ● přesto zde pouze bydlí 42 % obyvatel, ostatní dojíždějí a jako nejčastější dopravní 

prostředek užívá 68 % z nás auto
 ● kolo a chůzi využívá 23 % Ašáček a Ašáků



Služby a obchody jsou pro nás důležité

Nejčastější odpovědi na otázku, jaké OBCHODY v Aši postrádáte Nejčastější odpovědi na otázku, jaké SLUŽBY v Aši postrádáte



 Komunikace města směrem 
k občanům

(65 % obyvatel)

Mateřská škola
(63 % obyvatel)

Technická 
infrastruktura

(83 % obyvatel)

Základní 
škola

(72 % obyvatel)

 Sportovní 
vyžití

(82 % obyvatel)

Možnost nákupu 
potravin

(90 % obyvatel)

Dětská hřiště 
(52 % obyvatel)

 *Číslo v závorkách udává podíl dotazovaných osob, kteří vyslovili spokojenost v dané oblasti.

Naše silné stránky 

Je zde mnoho příležitostí pro 
nové podnikatele, jelikož Aš 

postrádá novodobé trendy.

 – komentáře respondentů

Technické služby se hezky  
starají o úklid města a zeleň.

Pokud chce člověk trochu klidu, 
stačí většinou z jakéhokoli místa 

několik minut pěšmo či na kole aby se jej 
dobral.

Je vidět, že díky dotacím  
a úsilí vedení města se hodně 

rekonstruuje a celkově se lepší vzhled 
města.

Oblasti, se kterými byli respondenti ve městě spokojeni



Cesty a stezky 
v krajině

(31 % obyvatel)

Místní komunikace
(41 % obyvatel)

Bezpečnost 
ve veřejném 

prostoru
(69 % obyvatel)

Kulturní vyžití
(67 % obyvatel)

Dostupnost 
základních 

služeb
(81 % obyvatel)

Dostupnost zdravotní péče 
(81 % obyvatel)

Využití potenciálu cestovního ruchu 
(61 % obyvatel)

 *Číslo v závorkách udává podíl dotazovaných osob, kteří by uvítaly zlepšení v dané oblasti.

Naše výzvy

 – komentáře respondentů

Velmi malé kulturní vyžití 
(alespoň jednou v týdnu není 

kam večer zajít - nemyslím tím 
klub - mám na mysli menší koncert, 
galerii, promítání filmu, zajímavá 
přednáška, kino, kavárna, ...).

Málo odpočinkových  
a  relaxačních míst v okolí 

města (lavičky na kopcích, kde je 
výhled, altány k posezení).

 V okolí bydliště nepřizpůsobivých
spoluobčanů je velký nepořádek 

a mám vždy obavu o bezpečnost.

 Nedostupnost lékařské péče, 
mnoho občanů, kteří zde nemají 

co dělat, chybí kultura a sport ,hlavně  
není kde v létě se s dětmi vykoupat.

Oblasti, které bychom měli řešit



Oblasti, do kterých chceme  
investovat 

63 %
29 %

19 %

27 %

18 %

Představuji si Aš s pracovními 
příležitosti, rozvinutým cestovním 

ruchem a s vyšší kvalitou gastronomických 
služeb.

Jako bod k řešení považuji zvýšit 
pocit bezpečí ve městě a čistotu na 

některých veřejných prostranstvích.

Aby Aš byla nádherná vstupní brána 
mezi západem a východem Evropy. 

Město plné zeleně, město plné malých 
obchůdků na hl. třídě a město plné mladých 
a spokojených lidí.

 – komentáře respondentů

Zvýšení pocitu bezpečí

Kulturní zařízení

Místní komunikace, chodníky

Podpora individuální bytové výstavby

Školní zařízení

17 % Parkovací stání

Přála bych si v Aši opět nemocnici  
a více lékařů, kteří se specializují. 

Důležité pro nás je, aby zde zůstávali mladí 
nebo se i vraceli. Doufám, že Aše bude 
stále aspoň tak zelená jak je doposud. Asi 
by to chtělo i více parkovacích míst, to ale 
je nekonečný boj - možná by to vyřešilo 
placené parkoviště?



Anketa mezi žáky a studenty
Souběžně z průzkumem proběhlo anketní šetření mezi žáky druhého stupně základních škol 
a studenty středních škol. Průzkumu se účastnilo 348 žáků a studentů Ašských škol.

Mladým se v Aši líbí 
Nejvíce dávají naše děti při hodnocení města tři srdíčka z pěti. Přímo v Aši svůj volný 

čas tráví nejraději 65 % z nich.

Nejvíce se líbí areál na vrchu Háj. Oblíbené je centrum LaRitma, náměstí  

a lesoparky. Lokality poskytují dostatek prostoru pro trávení volného času.

Velká část dotazovaných je pro rozšíření a rekonstrukci míst sportu a volného času 

(kino, bazén, skatepark, cyklostezka).  

Žáci a studenti preferují více služeb

Odpovědi na otázku, co by chtěli žáci a studenti nově vybudovat

Nudná

Lehká

Líbí se mi

Výuka online je pro žáky zábavná, ale i těžká

Zábavná

Těžká

Nelíbí se mi

Hodnocení výuky online na určené stupnici



Takhle že vypadá Aš podle Ašáků?

Máme mnoho hezkého a mnoho co zlepšovat. Bude to výzva!  
A ty bývají všelijaké, vy jste nám ale s tou první a nejdůležitější 
pomohli.

Díky, že jste se zapojili a zavalili jste nás svými názory!

Použijeme je při tvorbě plánu na rozvoj Ašské budoucnosti!


