
Většina občanů ČR i Ústeckého kraje odmítá prolomení 
limitů těžby i bourání obcí kvůli uhlí  

Hlavní závěry dvou sociologických výzkumů společnosti IPSOS z února 2014 

V únoru 2014 provedla agentura IPSOS dva sociologické výzkumy, jejichž cílem bylo zjistit názory a 
postoje občanů na: 

• bourání obcí kvůli těžbě uhlí, 

• budoucnost tzv. územních ekologických limitů těžby, 

• vyvlastňování kvůli hornické činnosti. 
Jeden výzkum zkoumal názory občanů celé ČR, druhý postoje obyvatel Ústeckého kraje. Zde jsou jejich 
hlavní závěry: 
 

Celá Česká republika 
Hlavní zjištění 

 
68 % občanů ČR odmítá bourání obcí kvůli těžbě uhlí, 11 % 
občanů s ním souhlasí. 
 

 

Ústecký kraj 
Hlavní zjištění 

 
70 % občanů kraje odmítá bourání obcí kvůli těžbě uhlí, 22 % 
občanů s ním souhlasí. 
 

 



Celkem 66 % občanů ČR buď zcela odmítá prolomení 
územních ekologických limitů těžby, nebo by je zachovalo 
pouze tam, kde chrání obce. 
13 % občanů ČR by limity zachovalo pouze tam, kde chrání 
přírodu (!). 
Limity by úplně zrušilo a těžilo dál bez ohledu na zachování 
obcí či přírody jen 6 % občanů ČR. 
 

 
Celkem 70 % občanů ČR buď zcela odmítá obnovení 
vyvlastňování pro potřeby těžby, nebo souhlasí s jeho 
omezením pouze na nezastavěné pozemky. 
Jen 7 % občanů ČR souhlasí s obnovením vyvlastňování pro 
potřeby těžby bez omezení. 

Celkem 69 % občanů kraje buď zcela odmítá prolomení 
územních ekologických limitů těžby, nebo by je zachovalo 
pouze tam, kde chrání obce. 
15 % občanů kraje by limity zachovalo pouze tam, kde chrání 
přírodu (!). 
Limity by úplně zrušilo a těžilo dál bez ohledu na zachování 
obcí či přírody 13 % občanů ČR. 
 
Názor občanů kraje na vyvlastňování pro potřeby těžby 

výzkum nezjišťoval. 

 

Doplňující výsledky 
Bourání obcí kvůli uhlí, úplné prolomení územních 
ekologických územních limitů i úplné obnovení 
vyvlastňovacích paragrafů kvůli těžbě odmítá výrazná většina 
voličů všech politických stran včetně KSČM a ČSSD. 
Zjištěné výsledky se významně neliší podle povolání, vzdělání 
ani podle typu bydlení. 

Doplňující výsledky 
Větší míra nesouhlasu s bouráním obcí kvůli těžbě se 
projevuje u studentů (94 %), mladé a následně pak starší 
generace a u žen. 
Úplné zrušení limitů a rozšiřování těžby bez ohledu na 
zachování obcí či přírody má nejvyšší podporu mezi muži 
středního věku (35-64 let) a voliči KSČM. 
Bourání obcí kvůli uhlí i úplné prolomení územních 
ekologických územních limitů nicméně odmítá většina voličů 
všech politických stran včetně KSČM. 
Zjištěné výsledky se významně neliší podle povolání ani 
podle typu bydlení. 

Metodologie 
Vzorek 1002 respondentů reprezentující populaci ČR. 
Respondenti byli vybraní kvótním výběrem – 
reprezentativně (pohlaví, věk, vzdělání,  VMB, kraj). Při 
výzkumu byla použita metoda CASI (Ipsos CASI online panel). 
Průměrná délka dotazníku byla 5 minut; strukturovaný 
dotazník se  dvěma polootevřenými otázkami. 
Dotazování proběhlo od 6. do 11. 2. 2014. 

Metodologie 
Vzorek 513 respondentů reprezentující populaci Ústeckého 
kraje. Respondenti byli vybraní kvótním výběrem – 
reprezentativně (pohlaví, věk, vzdělání,  VMB). 
Při výzkumu byla použita metoda CATI. 
Průměrná délka dotazníku byla 5 minut; strukturovaný 
dotazník s jednou polootevřenou otázkou. Dotazování 
proběhlo od 8. 1. do 1. 2. 2014. 

Podrobnější informace 
Originální závěrečné zprávy obou výzkumů naleznete na adrese www.greenpeace.cz/IPSOS 
Doplňující informace Vám může poskytnout Accounting Director společnosti IPSOS Arnošt Janeček 
(email: Arnost.Janecek@ipsos.com) 
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