
Vyhodnocení dotazníku č. 3 

Respondenti hodnotili 0 – 3 body, jak významně opatření podle jejich názoru přispěje k většímu 

využívání veřejné a cyklistické dopravy v Liberci a v Jablonci nad Nisou 

Veřejná doprava   81 dotazník 

Opatření Body 

Zavedení levnějšího jízdného pro krátké cesty do měst i po městech 212 
Zjednodušení cen integrovaného jízdného a zavedení možnosti jezdit všemi typy 
hromadné dopravy 206 

Vybudování záchytných parkovišť s přestupem na MHD 193 

Zkvalitnění dálkové dopravy a autobusových i vlakových nádraží 188 

Zjednodušení odbavení ve vozidlech platební nebo dopravní kartou 182 
Výstavba nových tramvajových tratí (Jablonec nad Nisou, Rochlice, příprava trati do 
Ruprechtic) 173 

Omezení automobilové dopravy v centrech měst  166 

Zavedení nových minibusových linek do slabě obsloužených lokalit 166 
Poskytnutí výhod pro držitele roční předplatní jízdenky (vstupy do ZOO, na Ještěd, 
výlety za město o víkendu, cyklopůjčovna) 163 

Zavedení přednosti vozidel HD na řízených křižovatkách 162 
Modernizace a oprava zastávek, výstavba přístřešků, digitální informace na 
zastávkách 161 

Zajištění kvalitních a moderních vozidel na všech linkách 159 

Zvýšení bezpečnosti ve vozidlech např.  dozorem městské policie 153 

Zaměstnání dopravního koordinátora pro organizaci veřejné dopravy 135 
 

212 

 206 

Cyklodoprava – 98 dotazníků 

Opatření Body 

Stavba cyklostezek podle vodních toků (Nisa, Harcovský a Mšenský potok) 247 
Stavba cyklostezek tam, kde se dnes jezdí po frekventovaných ulicích a je dost 
prostoru 237 

Na síť cyklistických tras na vstupech do měst napojit cyklostezky či pruhy pro cyklisty 224 

Zřizování cyklistických stojanů, úschoven a zamykatelných cykloboxů 219 

Nové stezky pro cyklisty na okraji města pro vyšší motivaci k jízdě na kole 215 

Zlepšení průjezdů cyklistů frekventovanými křižovatkami 211 

Zřízení pruhů pro cyklisty tam, kde se dnes jezdí  po frekventovaných ulicích 203 
Řešení souběhu tramvajové a cyklistické dopravy (např.zvýšeným pruhem pro 
cyklisty) 185 

Zlepšení orientačního značení pro cyklisty 182 

Zajišťovat bezpečný průjezd prostorem zastávek HD 179 

Povolení jízdy po málo frekventovaných chodnících a cestách 178 

Zprůjezdnění jednosměrek oběma směry 170 

Zřizování odpočívek a hřišť u cyklostezek na okrajích měst 170 

Zavedení sdílení městských kol (cyklopůjčovna) 141 

 


