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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 . 
Greenpeace se v této problematice angažuje a jako podklad pro svou 
činnost využije data nezávislé výzkumné agentury Ipsos.

• Zjistit názory a postoje občanů České republiky 
na bourání obcí a vyvlastňování soukromých 
domů a pozemků pro potřeby těžby uhlí

• Zjistit názory a postoje občanů České republiky                                                               
na zachování, popřípadě zrušení limitů pro těžbu

CÍLE VÝZKUMU:
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Metodologie
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Populace České republiky

Velikost vzorku – 1002 respondentů

Kvótní výběr - reprezentativně

(Pohlaví, Věk, Vzdělání,  VMB, Kraj)

Vzorek

CASI – Respondenti byli dotazováni online 
(Ipsos CASI online panel)

Výzkumný nástroj byl elektronický online 
dotazník, který respondenti vyplnili na 
internetu

Metodologie

6. 2. – 11. 2. 2014

Průměrná délka dotazníku byla 5 min

Strukturovaný dotazník se dvěma 
polootevřenými otázkami

Field / Terén

Tabulky v Excelu

Závěrečná zpráva v PowerPoint

Výstupy
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5

VÝSLEDKY
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Názor na bourání obcí (např. Horního Jiřetína) kvůli 
rozšiřování povrchových dolů na hnědé uhlí…
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68%

20%11%

Všichni respondenti, n = 1002

Q1. Souhlasíte s bouráním obcí kvůli těžbě?

NE

ANO

NEVÍM

� 2/3 populace (68 %) České republiky je proti bourání obcí kvůli 
rozšiřování povrchových dolů na hnědé uhlí.

� Ve skupině lidí, kteří s bouráním obcí kvůli těžbě souhlasí, převládají 
muži a ve větší míře se k tomuto řešení kloní také voliči TOP09 a STAN.

Greenpeace, zachování limitů,  únor 2014



50

16

13

6

4

10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Limity těžby by měly být zachovány, povrchové doly by se již
neměly rozšiřovat

Limity těžby by měly být zachovány pouze tam, kde chrání
před zbouráním obce. Na ostatních místech (kde chrání např.

přírodu) mohou být zrušeny

Limity těžby by měly být zachovány pouze tam, kde chrání
přírodu. Na ostatních místech (kde chrání např. obce) mohou

být zrušeny

Limity těžby by měly být zrušeny všude, i za předpokladu
zásahu do krajiny, případně do zástavby

Mám jiný názor (napište jaký)

Nevím / bez odpovědi
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50 % občanů České republiky je pro zachování 
limitů
Q2. Jaký je Váš názor na zachování, popřípadě zrušení těchto územních ekologických limitů?

Všichni respondenti, n = 1002

Greenpeace, zachování limitů,  únor 2014

Viz následující slide.

Větší zastoupení u respondentů z obcí do 20000 obyvatel a s 

z Prahy. 

Větší zastoupení u respondentů z obcí do 20000 obyvatel a s 
nižším až středním příjmem. Nižší zastoupení respondentů 

z Prahy. 

Větší zastoupení u voličů České 

Královéhradeckého kraje a důch.

Větší zastoupení u voličů České 
pirátské strany. Méně Z 

Královéhradeckého kraje a důch.

Výrazně nižší zastoupení u respondentů z Pardubického 
kraje a Vysočiny.

Výrazně nižší zastoupení u voličů SZ a České pirátské 
strany.
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„Nesouhlasím s vyvlastňováním domů kvůli těžbě. Tam, kde se těžařská společnost s vlastníky domu dohodne, ať si klidně těží, 
ale tam, kde jí nebudou chtít své domy prodat, tak ať limity zůstanou.“ 

„Zdroje a ochrana přírody musí být v rovnováze. Jestliže nejdu na limity tak musím získat energii jinde. Lidé nechtějí jádro, 
nechtějí větrné (hyzdí krajinu ...) nechtějí solár (zabírá úrodnou pudu ...), klasické žárovky byly zrušeny (úsporné jsou drahé ...)“ 

„Limity by měly být zachovány protože neznamenají pouze ochranu obcí, ale především zachování části přírodního bohatství pro 
další generaci.“

„Jsem pro zachování limitu těžby, za předpokladu, že bude dostatečně zajištěn dostatek jiných zdrojů, ale ne na úkor ceny 
komodity.“ 

„Pouze když je většinová shoda a "majitel" dostane náležitou kompenzaci“

„Limity by se mely přizpůsobit tak, aby chránily pred bourám obcí a chránily přírodu. I doly jsou duležité pro ekonomiku.”

„Ničit přírodu nebo bourat domy jen kvůli výdělkům pro pár uhlobaronů mi přijde velmi sobecké. Na druhou stranu to přinese 
více pracovních míst. Tady jde spíše o to co je pro člověka lepší peníze nebo domov a příroda.“

Někteří respondenti nevyužili škálu možných odpovědí a vyjádřili 
se textem. Odpovědi uvádíme bez úprav níže:
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Vyvlastňování pro potřeby těžby uhlí by nemělo být možné v
žádném případě (měl by zůstat zachován současný stav)

Vyvlastňování pro potřeby těžby uhlí by mělo být obnoveno,
ale mělo by být omezeno pouze na soukromé, nezastavěné
pozemky (nebylo by tedy možné vyvlastnit domy užívané k

bydlení nebo podnikání)

Vyvlastňování pro potřeby těžby uhlí by mělo být obnoveno
bez omezení, tedy včetně soukromých budov užívaných k

bydlení nebo podnikání

Mám jiný názor (napište jaký)

NEVÍM \ bez odpovědi
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Více než 1/2 občanů České republiky je proti 
vyvlastňování soukromých domů a pozemků.
Q3. Jaký je váš názor na vyvlastňování soukromých domů a pozemků pro potřeby těžby uhlí?

Všichni respondenti, n = 1002

Větší zastoupení u 55 – 65let, muži,
vůbec u voličů SZ a KDU-ČSL.

Greenpeace, zachování limitů,  únor 2014

Viz následující slide.

Větší zastoupení u 18-24let, ženy. Méně pak v 
LBC kraji.

Menší zastoupení odpovědí z 
Královéhradeckého kraje.
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„Vyvlastňování by mělo být zachováno, ale vždy by se měla těžba s vyvlastňováním přizpůsobit tak, aby to vyhovovalo oběma 
stranám. A neměli by být lidé okrádáni o peníze.“

„Nevyvlastňovat jen přesunout (tzv. propaktovat) za těžbu aby se obnovila infrastruktura na vytěžené pláni domy i 
podnikatelské subjekty vystavit nové za podpory těžební společnosti a státu.“

„Pokud bude majiteli nabídnuta dostatečně přijatelná protihodnota, proč ne. Ale vždy by melo být rozhodnutí na majiteli, zda 
nabídku příjme či ne.“ 

„Vyvlastnit ano, ale cena majetku a pozemku dle dnešních cen.“

„S vyvlastování souhlasím ale lidé co tam bydlí na tom mají vydělat a né naopak a težit si myslím jen pokud to ČR potřebuje né 
prodávat do zahraničí.”

„Je to pro mne těžká věc se rozhodnout pro a nebo proti. Pocházím ze severu Čech a já sama musela 2x opustit svoje bydliště 
,kvůli těžbě uhlí. Zde bych byla proti bourání domu a těžbě uhlí. Z druhé strany je zde velká nezaměstnanost a těžba uhlí by dala 
lidem práci“

„Vyvlastnit ano ale za nadstardartní odškodnení”

Někteří respondenti nevyužili škálu možných odpovědí a vyjádřili 
se textem. Odpovědi uvádíme bez úprav níže:
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SHRNUTÍ
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Hlavní zjištění
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• Postoj k bourání obcí je převážně negativní, 68 % populace České republiky je proti bourání 
obcí kvůli těžbě uhlí (Pokud souhlas, tak více u mužů a voličů TOP09 a STAN).

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

Greenpeace, zachování limitů,  únor 2014

Polovina dotázaných se v ČR přiklání k tomu, že limity těžby by měly být zachovány a povrchové 
doly by se již neměly rozšiřovat. 
16 % lidí se domnívá, že zachovat limity je potřeba tam kde chrání obce, nikoliv přírodu. 
13 % lidí se domnívá, že zachovat limity je potřeba tam kde chrání přírodu, nikoliv obce. 

Polovina obyvatel ČR je proti vyvlastňování ve prospěch těžby uhlí. 
Dalších zhruba 30 % s vyvlastňováním souhlasí, ale pouze u nezastavěných pozemků.

• Limity by úplně zrušilo a těžilo dál bez ohledu na zachování obcí či přírody 6% obyvatel. 
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Arnošt Janeček

Account Director – Observer / Media CT

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

Ipsos CR, Národní 6, 110 00 Praha 1,  tel.: +420 224 931 351,
Ipsos SR, Kollárska 12, 811 08 Bratislava, tel.:+421 252 932 142
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