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 Veřejná konzultace proběhla formou internetového strukturovaného 
dotazníku

 Dotazník byl přístupný od 1.7. 2021 do 15.8. 2021 na stránkách MŽP

 Účastnilo se jej 665 respondentů
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 66,5 % mužů, 33,5 % žen

 Účast ze všech krajů a všech velikostí obcí

 Od 18 do 80 let, nejvíce v kategorii 40-49 let

 50 % vysokoškoláků

 30 % odpovědí z veřejné správy, 17 % z oblasti průmyslu

Respondenti
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KVALITA OVZDUŠÍ V ROCE 2020
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KVALITA OVZDUŠÍ V ROCE 2020
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Jak jste spokojeni s kvalitou ovzduší v místě Vašeho bydliště?
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Jaké zdroje podle Vás nejvíce znečišťují ovzduší v místě Vašeho bydliště?
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Jsou podle Vás stávající nástroje zákona o ochraně ovzduší dostatečné?
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Jsou podle Vás informace na základě zákona o ochraně ovzduší o kvalitě 
ovzduší dostatečné?
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Jsou podle Vás informace na základě zákona o ochraně ovzduší o kvalitě 
ovzduší dostatečné?

 Polovina respondentů je s úrovní informací o kvalitě ovzduší spokojena. 

 Z podnětů zbylých respondentů je patrné, že více než nespokojenost je 
problémem neznalost, kde informace hledat. 

 Z návrhů vyplývá, že účastníci by navíc uvítali informace o kvalitě ovzduší 
v reálném čase dostupné online, popřípadě informace zjednodušit a více 
přiblížit laické veřejnosti. 

 60 % respondentů hledá informace na stránkách ČHMÚ
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LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ
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Jsou podle Vás existující opatření k omezování znečištění z lokálních 
topenišť dostatečná?
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Jsou podle Vás existující opatření k omezování znečištění z lokálních 
topenišť dostatečná?

 Dostatečná jsou opatření k omezení znečištění z lokálních topenišť hlavně 
pro respondenty z Královehradeckého (100 %) a Jihočeského (70 %) kraje. 

 70 % účastníků z Moravskoslezského kraje je považuje za nedostatečná. 

 61 % respondentů do 30 let se vyjádřilo kritičtěji než další věkové skupiny. 
Existující opatření nesplňují jejich představy.
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Měl by podle Vás zákon o ochraně ovzduší řešit některý z následujících 
návrhů k dalšímu zefektivnění snižování emisí z lokálních topenišť?

 Zpřísnit požadavky na kvalitu pevných paliv (35 %)

 Stanovit povinnost pravidelného měření emisí u kotlů na pevná paliva (30 %)

 Stanovit datum zákazu provozu kotlů 3. třídy (30 %)

 Stanovit datum zákazu spalování uhlí v domácnostech (27 %)

 Umožnit obci zakázat provozování náhradních (druhých a doplňkových) 
zdrojů tepla na pevná paliva při smogové situaci (26 %)
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SILNIČNÍ DOPRAVA
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Jak často jezdíte autem?
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Jsou podle Vás existující opatření k omezení znečištění z dopravy účinná? 
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Co je podle Vás potřeba udělat k dalšímu efektivnímu snížení znečištění 
z dopravy?

 Co nejdříve dokončit obchvaty měst a vyvést tranzitní dopravu mimo města 
(77 %)

 Co nejdříve vystavět vysokorychlostní železniční koridory a převést tranzitní 
nákladní dopravu na železnici (51 %)

 Vysázet více zeleně podél silnic ve městech (45 %)

 Zakázat vjezd tranzitní nákladní dopravě do obcí a měst (36 %)

 Posílit a modernizovat veřejnou hromadnou dopravu (35 %)

 Více zdanit individuální automobilovou dopravu (7 %)



PRŮMYSL A ENERGETIKA
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Má podle Vašeho názoru průmysl 
významný vliv na kvalitu ovzduší?

Má podle Vašeho názoru energetika 
významný vliv na kvalitu ovzduší? 
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Co by mohlo podle Vás MŽP udělat pro další zlepšení kvality ovzduší?

 Podporovat v co největší míře vědu a výzkum v oblasti ochrany ovzduší a 
nových technologií k omezování znečištění (47 %)

 Zlepšit komunikaci (37 %)

 Využít možností digitalizace k rychlejšímu a snadnějšímu přístupu 
veřejnosti ke komplexním informacím v oblasti ochrany ovzduší (36 %)

 Prosazovat razantnější opatření k omezení znečištění z lokálních topenišť 
(35 %)
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DĚKUJI ZA POZORNOST


