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Bourání obcí za účelem rozšiřování 
uhelných dolů 

Zachování vs zrušení limitů těžby - Závěrečná zpráva, Únor 2014, arnost.janecek@ipsos.com 

 

Souvislosti a cíle výzkumu: 

Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace, jejíž cílem je chránit životní prostředí a 
nezávislými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. 

V současné době jsou nastaveny tzv. územní limity na těžbu uhlí, které brání rozšiřování 
povrchových dolů v severních Čechách.  Greenpeace se v této problematice angažuje a jako 
podklad pro svou činnost využije data nezávislé Výzkumné agentury Ipsos. 

Cíle výzkumu 

• Zjistit názory a postoje občanů Ústeckého kraje na bourání obcí (např. Horního Jiřetína) 

• Zjistit názory a postoje občanů Ústeckého kraje na zachování, popřípadě zrušení těchto limitů 

 

Metodologie 

Vzorek: Populace Ústeckého kraje,  velikost vzorku – 513 respondentů, Kvótní výběr – reprezentativně (Pohlaví, 
Věk, Vzdělání,  VMB, Kraj) 

Metodologie: CATI – Respondenti byli dotazováni telefonicky, Rozhovory byly vedeny zkušenými Ipsos tazateli, 
respondenti byli kontaktováni na svých mobilních telefonech a i na jejich pevných linkách 

Field/terén: 8. 1. – 1.2. 2014, Průměrná délka dotazníku byla 5 min, Strukturovaný dotazník s jednou 
polootevřenou otázkou 

Výstupy: Tabulky, závěrečná zpráva v PowerPoint 
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Výsledky:  

Názor na bourání obcí (např. Horního Jiřetína) kvůli rozšiřování povrchových dolů na hnědé uhlí… 

Q1. Souhlasíte s bouráním obcí kvůli těžbě?

 

70% ne 

22%ano 

8% nevím 

 

 Většina populace (70 %) Ústeckého kraje je proti bourání obcí kvůli rozšiřování povrchových 
dolů na hnědé uhlí. 

 Větší míra nesouhlasu se projevuje u studentů, mladé a následně pak starší generace a u žen.  

 

50 % populace Ústeckého kraje je pro úplné zachování limitů, 66-69% souhlasí s jejich částečným 
zachováním 

Q2. Jaký je Váš názor na zachování, popřípadě zrušení těchto územních ekologických limitů? 

 

70% 

8% 22% 
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Limity těžby by měly být
zachovány, povrchové…

Limity těžby by měly být
zachovány pouze tam,…

Limity těžby by měly být
zachovány pouze tam,…

Limity těžby by měly být
zrušeny všude, i za…

Mám jiný názor (napište
jaký)

Nevím / bez odpovědi

Větší zastoupení u 25 – 34, 55 – 64 

Větší zastoupení u 35 – 54 let, 
muži 
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Shrnutí  

• Postoj k bourání obcí je převážně negativní, 70 % populace Ústeckého kraje je proti bourání 
obcí kvůli těžbě uhlí. Větší míra nesouhlasu se projevuje u žen, mladé a následně pak starší 
generace. 

• 94 % studentů se vyjádřilo negativně proti bourání obcí 

• Polovina dotázaných se v Ústeckém kraji přiklání k tomu, že limity těžby by měly být 
zachovány a povrchové doly by se již neměly rozšiřovat.  

• Zhruba stejný podíl lidí by se přiklonil k zachování limitů pouze tam kde chrání obydlí (18 %) 
nebo tam kde chrání přírodu (15 %). 

• 13% respondentů by limity zrušilo úplně a těžilo by dál bez ohledu na zachování obcí či 
přírody, více pak muži středního věku (35-64 let) a levicoví voliči + voliči ANO 

• Zjištěné výsledky se významně neliší podle povolání ani podle typu bydlení. 

 

 

Kontakt: 

Arnošt Janeček, Account Director – Observer / Media CT 

 arnost.janecek@ipsos.com, GSM: +420 605 222 795 

 

Jan Rovenský, vedoucí klimatické a energetické kamapně Greenpeace ČR, 
jan.rovensky@greenpeace.org, tel: 734 620 844  
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