
 

 

Rádi bychom získali více informací o tom, jak vnímáte nebo co si myslíte o okolí 
Vašeho bydliště. Zodpovězte prosím následující otázky týkající se Vás a okolí Vašeho 
bydliště.   
 

  Zakroužkujte prosím odpovědi, které nejvíce odpovídají Vám a okolí 
Vašeho bydliště.   
 

 

1.  Jak časté jsou v bezprostředním okolí Vašeho bydliště samostatně stojící rodinné 
domy? 

     1                        2                 3                     4                   5 
  Žádné  Málo   Nějaké  Většina Všechny  
 
2.  Jak časté jsou v bezprostředním okolí Vašeho bydliště městské nebo řadové domy 

o 1-3 podlažích? 
     1                        2                 3                     4                   5 

Žádné      Málo   Nějaké  Většina Všechny   
 
3. Jak časté jsou v bezprostředním okolí Vašeho bydliště bytové nebo družstevní 

domy o 1-3 podlažích? 
               1                        2                 3                     4                   5 

Žádné      Málo   Nějaké  Většina Všechny  
 

4.  Jak časté jsou v bezprostředním okolí Vašeho bydliště bytové nebo družstevní 
domy o 4-6 podlažích? 

                 1                     2                 3                     4                   5 
Žádné      Málo   Nějaké  Většina Všechny 

   
5.  Jak časté jsou v bezprostředním okolí Vašeho bydliště bytové nebo družstevní 

domy o více než 6 podlažích? 
               1                     2                 3                     4                   5 

Žádné      Málo   Nějaké  Většina Všechny 

A. Typy obydlí v okolí Vašeho bydliště 

Prostředí a kvalita života 



 

Jak dlouho by trvala cesta z Vašeho domu do nejbližšího obchodu nebo zařízení, 
pokud by jste šel/šla pěšky? Zaškrtněte prosím pouze jednu možnost (√) pro každý 
obchod nebo zařízení. 

              1-5 min        6-10 min     11-20 min  20-30 min       30+ min   nevím 

příklad: čerpací stanice         1. ____        2. ____      3.  √                 4. ____ 5.  ____      8.  _____ 

1. malý obchod s potravinami 1. ____     2. ____           3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
   
2. supermarket   1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
 
3. domácí potřeby   1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
 
4. ovoce/zelenina   1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
 
5. prádelna/čistírna  1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
                   
6. obchod s oděvy  1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
 
7. pošta    1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
 
8. knihovna   1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
 
9. základní škola  1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
 
10. další školy   1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
 
11. knihkupectví  1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____      8.  _____ 
 
12. rychlé občerstvení 1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
 
13. kavárna   1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
 
14. banka   1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 

15. restaurace  
      (ne rychlé občerstvení) 1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 

16. videopůjčovna  1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
 
17. lékárna   1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
 
18. kadeřnictví/holičství 1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
 
19. Vaše práce nebo škola1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____  

(zatrhněte zde  _____  pokud nevyhovuje žádná z možností) 

B. Obchody, zařízení a další možnosti v okolí Vašeho  
 bydliště 

 



                                               1-5 min       6-10 min     11-20 min  20-30 min       30+ min       nevím 

20. autobusová nebo 1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____   
vlaková zastávka 

21. park   1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
 
22. rekreační centrum 1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
 
23. tělocvična/fitness 1. ____         2. ____      3.           4. ____ 5.  ____     8.  _____ 
 

 

Zakroužkujte prosím odpovědi, které nejvíce odpovídají Vám a okolí Vašeho bydliště. 
Místní a chůzí dostupná vzdálenost znamenají chůzi do 10-15 minut od Vašeho 
domu. 
 

1.  Z mého domu jsou obchody chůzí snadno dosažitelné.  
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 

2.  V místních nákupních zónách je parkování obtížné.  
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 

3.  Existuje mnoho míst, kam se dá z mého domu lehce dojít pěšky.  
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 

4.  Z mého domu se dá snadno dojít na zastávku (autobusovou, vlakovou). 
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 

5.  Ulice v okolí mého bydliště jsou kopcovité, čímž se stávají obtížné pro chůzi. 
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 

6. V okolí mého bydliště je mnoho údolí/svahů, které omezují počet cest a ztěžují tak 
přepravu z místa na místo. 

      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 

C.  Přístup ke službám 



 

 
Zakroužkujte prosím odpovědi, které nejvíce odpovídají Vám a okolí Vašeho bydliště. 
 

1.  V okolí mého bydliště není mnoho slepých ulic.  
      1   2   3   4 
             zcela                  částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 
 

2. Vzdálenosti mezi křižovatkami v okolí mého bydliště jsou krátké(100 metrů nebo 
méně; délka fotbalového hřiště nebo méně).  

      1   2   3   4 
             zcela                  částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 
 

3. V okolí mého bydliště je více cest, po kterých se dá dostat z místa na místo 
(Nemusím pokaždé použít stejnou cestu.).   

      1   2   3   4 
             zcela                  částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 
 
 
 

 

 
Zakroužkujte prosím odpovědi, které nejvíce odpovídají Vám a okolí Vašeho bydliště. 
 

1.  Ve většině ulic v okolí mého bydliště jsou chodníky.  
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 
 
 

2.  V okolí mého bydliště jsou chodníky odděleny od silnic parkujícími auty. 
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 
 

3.  V okolí mého bydliště jsou snadno dostupné stezky pro chodce a pro cyklisty. 
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 

D. Ulice v okolí mého bydliště 

E.  Místa pro chůzi a jízdu na kole 



4.  V okolí mého bydliště jsou chodníky od silnic odděleny pásem trávy nebo záhony. 
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 
 
 

  

Zakroužkujte prosím odpovědi, které nejvíce odpovídají Vám a okolí Vašeho bydliště. 
 
1.  V okolí mého bydliště jsou stromy podél cest.  
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 
 
2.  V okolí mého bydliště je mnoho atraktivních přírodních pozoruhodností (rozhledy 

do krajiny, vyhlídky).  
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 
 

3.  V okolí mého bydliště jsou zajímavé budovy a domy.  
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 
 
 
 

 
 
Zakroužkujte prosím odpovědi, které nejvíce odpovídají Vám a okolí Vašeho bydliště.  
 

1. V ulici, ve které bydlím, je velký provoz, takže je obtížné nebo nepříjemné tam 
chodit pěšky.  

      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 
 

2.  Rychlost provozu je v ulici, ve které žiji, obvykle nízká (50km/h nebo méně).  
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 
 

F.  Prostředí v okolí mého bydliště 

G. Bezpečnost v okolí mého bydliště 



3.  Většina řidičů překračuje v okolí mého bydliště povolenou rychlost. 
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím  
 

4.  Ulice v okolí mého bydliště jsou v noci dobře osvětleny.  
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 
 

5.  Lidé v okolí mého bydliště mohou ze svých domů snadno vidět na chodce a 
cyklisty na ulicích.  

      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 
 
6. Při přecházení silnice s hustým provozem jsou chodcům v okolí mého bydliště  

k dispozici přechody pro chodce a světelná znamení.  
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 
 

7.  V okolí mého bydliště je vysoká kriminalita. 
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 
 
8.  Kvůli kriminalitě je v okolí mého bydliště nebezpečné chodit během dne na 

procházky. 
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 

9. Kvůli kriminalitě v okolí mého bydliště je nebezpečné procházet se v noci. 
      1   2   3   4 
             zcela       částečně        částečně               zcela 
        nesouhlasím    nesouhlasím       souhlasím       souhlasím 
 
 



Obecné informace 

Vyplňujte prosím čitelně.  

 

1.  Adresa bydliště:   ________________________________________________________ 
                  Ulice      č. p. 
  

          ________________________________________ 
               Město 
 

   _____________________            _________________  
                  Stát                                                           PSČ 
      

2. Telefonní číslo:  
                                         Předčíslí         Číslo 

3. Věk:  _________    
 
4. Jste: 
   1.  Muž      _____ 

2.  Žena    _____ 

 
5. Národnost:  _______________ 
 
6. Výška:   _____ centimetrů   
  
7. Hmotnost: _______ kilogramů 
 
8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (zatrhněte prosím jedno). 

1. Méně než sedm tříd základní školy _____ 
2. Základní škola     _____ 
3. Střední škola     _____ 
4. Střední škola s maturitou   _____ 
5. Vyšší odborná škola    _____ 
6. Vysoká škola     _____ 
7. Postgraduální doktorské studium  _____ 
 

9. Kolik osob (včetně Vás) žije ve Vaší domácnosti?  _______ osob 

10. Kolik dětí mladších 18 let žije ve Vaší domácnosti?   ________ 

11. Kolik let je dětem žijícím ve Vaší domácnosti (pokud nějaké máte)?  

a) ________  b) _________  c) _________    d) _________     e) _________   f) _________ 

12. V jaké typu obydlí žijete? (Zakroužkujte prosím jednu možnost.) 

1. Jednogenerační rodinný dům     
2. Více-generační rodinný dům     
3. Byt     
4. Družstevní/městský dům    
5. Jiné _______________ 



13. Pronajímáte si nebo vlastníte svůj byt/dům? 1. Vlastním/splácím  ____ 2. Nájem  
_____ 

14. Jak dlouho bydlíte na současné adrese?  _____  roků ______ měsíců 

15. Máte platný řidičský průkaz? 1. Ano  _____    0. Ne  _____ 

16. Kolik pojízdných motorových vozidel (osobní nebo nákladní auta, motocykly) 
máte ve Vaší domácnosti?    _______ 

17. Jaký je Váš rodinný stav? (Zakroužkujte prosím jednu možnost). 

1. Ženatý/vdaná 

2. ovdovělí/á / rozvedený/á / žijící odděleně   

3. Svobodný/á a nikdy dříve ženatý/vdaná 

4. Žiji s partnerem/kou 

18. Přibližný čistý měsíční příjem (v Kč) Vaší domácnosti (zakroužkujte prosím jednu 
možnost). 

1.   < 10 000               _____   7.        35 000 – 39 000   _____ 

2 .    10 000 – 14 000    _____   8. 40 000 – 59 000   _____ 

3.     15 000 – 19 000    _____   9. 60 000 – 79 000   _____ 

4. 20 000 – 24 000   _____  10. 80 000 – 99 000   _____ 

5.      25 000 – 29 000   _____  11. >  100 000            _____ 

6. 30 000 – 34 000   _____ 
 
19. Jste kuřák/čka? 1. Ano  _____    0. Ne  _____ 
 
20. Vlastníte kolo? 1. Ano  _____    0. Ne  _____ 
 
21. Vlastníte psa? 1. Ano  _____    0. Ne  _____ 
 
22. Kolikrát týdně se účastníte organizované pohybové aktivity? _____ krát 
 
23. Kterou pohybovou aktivitu v průběhu roku nejčastěji provozujete    

_______________ a kterou byste nejradši provozoval _______________? 
 
24. Emailová adresa:    ________________________________________ 
 

 

 

                      Jste v cíli! 

        

Děkujeme za Váš čas a Vaše úsilí! 
 


