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1 ÚVOD
Základem pro vypracování Plánu udržitelné mobility je správně provedený sběr dat. Hlavním
a novým podkladem jsou výsledky provedeného „Dopravně – sociologického průzkumu
dopravního chování“. Na základě vyhodnoceného sběru dat v rámci dopravně –
sociologického průzkumu dopravního chování je možné začít zpracovávat multimodální
dopravní model a následně také analytickou a návrhovou část. Průzkum není natolik
rozsáhlý, aby přinesl relevantní specifická data o obyvatelích jednotlivých obcí ani data
o přemisťovacích vztazích v rámci regionu a měst. Výsledkem jsou obecné vzorce chování
obyvatel regionu, což je výstup potřebný pro zpracování prvního stupně čtyřstupňového
dopravního modelu.
Hlavním cílem „sociodopravního“ průzkumu je zjištění dopravního chování lidí v řešeném
území, které se shoduje s územím, na kterém zajišťuje dopravní obslužnost především
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ).

Obrázek 1

Řešené území
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Průzkum obsáhl všechny druhy dopravy, ve veřejné dopravě nejen cesty prostředky DPMLJ.
Byly zjišťovány též cesty regionální veřejnou dopravou mezi městy a obcemi či po městech a
také cesty dálkovou dopravou mimo řešené území. Pro zajištění kvality dopravního modelu
průzkum v domácnostech zahrnoval pořízení kompletního snímku cest ve třech rozhodných
dnech. V těchto dnech byly zjištěny cesty hromadnou dopravou, automobilem, pěšky, na
kole či taxíky, sdílením automobilů a kombinací dopravních prostředků. Příprava, provedení
a vyhodnocení průzkumu vycházela z metodiky s názvem „Metodika aktivně-cestovního
průzkumu“ autorů Biler, Kouřil, Rusý, Staněk a Šenk – vydalo CDV v.v.i., 2014.
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2 ZPŮSOB SBĚRU DAT
Pro účely získání konzistentních a úplných sad informací o domácnosti, jejích členech a pro
sestavení snímků cest byly v souladu se zadáním projektu a s použitou metodikou sestaveny
dotazníky. Dotazníky byly konzultovány se zadavatelem a následně podrobeny testovací
pilotáži na vzorku 10 respondentů za účelem ověření jejich funkčnosti, průchodnosti a
srozumitelnosti. Finální podoba dotazníku byla následně schválena zadavatelem. Tisk
dotazníků zajišťoval zhotovitel. Dotazníky vytvořené na základě této metodiky tvoří přílohu
č. 1 této zprávy.
Průzkum dopravního chování se skládal z průzkumu v domácnostech a dále pak z průzkumu
na vybraných terminálech a zastávkách hromadné dopravy. Na terminálech a zastávkách
bylo cílem získat informace o dopravním chování návštěvníků řešeného území.
Nosnými informacemi, mimo socioekonomické charakteristiky respondentů, byly informace
o zdroji a cíli cesty každého člena domácnosti nad 6 let. Od respondentů jsme získávali
informace o zdroji a cíli, čase, délce a použitém dopravním prostředku každé realizované
cesty v daný referenční den.
Během zpracování průzkumu a při vyhodnocování dat byl dodržován zákon č. 101/200 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Během realizace byly odděleny vyplněné dotazníky od
konkrétních adres a kontaktů na domácnosti, které slouží pro kontrolu práce tazatelů.

Obrázek 2

Schéma managementu sběru dat
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2.1 DOBA REALIZACE PRŮZKUMU
Průzkum v domácnostech
Požadavek objednatele byl takový, aby zjišťování dopravního chování (terénní sběr dat) bylo
provedeno ve spojitém období, ne delším než 14 dnů, se zahrnutím minimálně jednoho
víkendu.
Proto byly pro realizaci průzkumu stanoveny následující rozhodné dny: sobota 4. 3., úterý
7. 3. a 14. 3.. Po těchto rozhodných dnech vždy tazatelé navštěvovali domácnosti
a dotazovali se na chování v daném rozhodném dni. Průzkum probíhal mezi 4. 3. – 18. 3.
2017. Pro tazatele byla v stanovených dnech pro sběr dat vyjednána bezplatná přeprava
prostředky DPMLJ.
Průzkum na terminálech a zastávkách
Průzkum probíhal na 10 vybraných stanovištích v rozhodných dnech sobota 4. 3., úterý 7. 3.
a 14. 3. vždy od 15:00 do 19:00. Cílem bylo získat informace o dopravním chování
návštěvníků řešeného území.

2.2 VZOREK A VÝBĚR VZORKU VÝZKUMU
Cílem bylo získat minimálně 1060 dotazníků (cestovní deníky - obyvatel, deníky
o cestě - návštěvník) se zpracovatelnými daty.
Základní soubor: všechny osoby, starší 6 let žijící v domácnostech řešené oblasti.
Zjišťování proto obsahovalo i chování dětí 6-15 let (za tuto skupinu mohou odpovídat nebo
dát svolení s vyplněním dotazníku rodiče dětí)
Základní jednotkou: zjišťovány byly fyzické osoby ve věku 15 let a starší ve dvou
základních kategoriích: A/ obyvatelé spádového území, B/ návštěvníci spádového území.
Výběrový soubor: celkem 350 domácností, kde jsme získali cestovní deník od všech
mobilních členů ve věku 6 a více let. 300 rozhovorů v dopravních prostředkách, zastávky
dopravních spojů a ostatní veřejná prostranství ve spádovém území.
Způsob výběru respondentů: Pro výběr vzorku byla zvolena metoda tzv. náhodné
procházky (random walk), která je jednou ze standardních metod náhodného výběru. Každý
tazatel dostal přesně vymezenou lokalitu s vyznačenými ulicemi, kde může sběr dat provést.
K tomu účelu obdržel mapku s označením své lokality sběru dat a přesné pokyny pro výběr
respondentů, přičemž všichni tazatelé měli instrukce, aby oslovili respondenty z každého
třetího domu, resp. bloku. V případě bytového domu měli oslovit vždy 5. byt v pořadí. Tento
způsob výběru vzorku měl být aplikován až do chvíle, dokud nenaplní požadovaný počet
dotazníků za daný dopravní okrsek.

2.3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Byl zajištěn sběr kvalitních a objektivně získaných údajů výběrem respondentů, kterými byli
se souhlasen vedení školy studenti Střední průmyslové školy stavební, Sokolovské nám.
264, Liberec. Zpracovatel průzkumu určil způsob výběru tazatelů a přímo kontroloval každou
fázi sběru primárních údajů.
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Všichni tazatelé prošli speciálním školením pro tento výzkumný projekt. Obdrželi také
veškeré materiály potřebné k dotazování (dotazníky, pomocné karty, instrukce, průvodní
dopis apod.).
Během školení byly zodpovězeny všechny dotazy a připomínky tazatelů. Školení bylo možné
považovat za dostačující, a byl tedy položen základní předpoklad úspěšného zvládnutí
realizace průzkumu.

2.4 METODA SBĚRU DAT
Přímé (face to face) standardizované rozhovory vyškolených tazatelů s respondenty byly
zaznamenávány do papírového dotazníku (PAPI). Rozhovory probíhaly v domácnostech
a také na terminálech a zastávkách hromadné dopravy.
Průběh sběru dat byl monitorován zpracovatelem průzkumu, který průběžně sledoval
množství vyplněných dotazníků a jejich kvalitu. V případě jakýchkoliv odchylek od průměru
zpracovatel kontaktoval konkrétní tazatele s dotazem, jak sběr dat probíhá. Tazatelé byli
také instruováni, že v případě jakýchkoliv problémů se sběrem dat mají okamžitě kontaktovat
manažera projektu.
V rámci opatření pro zvýšení response rate (eliminace odmítnutí participace na výzkumu)
byl respondentům předán průvodní dopis s prosbou o spolupráci a stručným popisem cílů
výzkumu podepsaný odpovědnou osobou zadavatele.

2.5 VLASTNÍ KONSTRUKCE VÝBĚROVÉHO VZORKU
Řešené území bylo rozděleno na tzv. územní jednotky. Účelem konstrukce těchto územních
jednotek (s dostupnými počty obyvatel) je zajistit územně rovnoměrné dotazování. Zadání
předpokládalo alespoň 4 „kvadranty“ pro Liberec, Šimonovice a Stráž, jedno území pro
Vratislavice, tři pro Jablonce n. N., Lučany n. N. a N. Ves, 1 pro Rádlo, Rychnov u J. n. N.,
Pulečný, po jednom pro Janov a Bedřichov. Hranice těchto jednotek vycházejí z hranic
katastrálních území případně základních sídelních jednotek, jejichž hranice byly v některých
případech upraveny.
V takto vytvořených územních jednotkách byla na základě dat ze Sčítání lidu, domů a bytů
2011 vypočtena sociodemografická struktura populace v rozdělení do jednotlivých ulic.
Získané hodnoty byly následně rozepsány do kvótních rozpisů jednotlivých tazatelů tak, aby
součty hodnot odpovídaly parametrům populace daného dopravního okrsku.

2.6 PRŮBĚH SBĚRU DAT
Průzkum v domácnostech
Každý tazatel dostal podrobné instrukce o provádění sběru dat v domácnostech. Sběr dat byl
zahájen náhodným výběrem první domácnosti. Pravidla a průběh kontaktování domácnosti
je uveden níže:
1.
2.

3.

Náhodný výběr první domácnosti, další domácnosti dle definovaného klíče.
Kontakt domácnosti zvonek, reakce
a.
ANO (pokračujte dále k bodu 3.)
b.
NE => zápis domácnosti do deníku tazatele jako neúspěšný pokus o kontakt
Pozdrav, představení se a krátké představení projektu, dotaz na spolupráci
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ANO, souhlas (pokračujte k bodu 4.)
NE, nesouhlas domácnosti s účastí na průzkumu => zápis domácnosti do
deníku tazatele jako neúspěšný pokus o kontakt
Vyplnění dotazníku za domácnost
Vyplnění osobních dotazníků za jednotlivé členy domácnosti pro daný rozhodný
den/dny
Poučení domácnosti, v případě náhodného kontaktu dalším tazatelem na nutnost
odmítnutí. Domácnost může být v průzkumu pouze 1x.
Zápis domácnosti do deníku tazatele jako úspěšný pokus, dobrovolný mail či tel.
kontakt na jednoho z členů domácnosti, kvůli možnému následnému ověření dat
z průzkumu
Poděkování za účast, předání drobných dárků
a.
b.

4.
5.
6.
7.

8.

Tazatelé měli také za úkol zaznamenat všechny pokusy o návštěvy domácností, i když
nedošlo k vyplnění dotazníků. V případně neotevření či negativní reakce domácnosti na
nabídku k účasti na průzkumu zaznamenal tazatel pokus o kontakt (nezastiženi, nezájem,
jiný).
Průzkum na terminálech a zastávkách
Průzkum byl zaměřen na návštěvníky řešeného území. Po náhodném výběru cestujícího byl
vznesen dotaz na to, zda dotazovaný je či není obyvatelem řešeného území. V případě, že
dotazovaný nebyl obyvatelem řešeného území, provedl tazatel vyplnění dotazníku.
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3 PRŮBĚH PRŮZKUMU
3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Průzkum v domácnostech
Termín sběru dat:

8. - 10. 3. 2017, 15. – 16. 3. 2017

Rozhodný den:

4. 3. 2017, 7. 3. 2017 a 14. 3. 2017

Metoda:
dotazníku (PAPI)

standardizované face-to-face rozhovory s využitím papírového

Populace:

osoby ve věku 6 a více let žijící v řešeném území

Výběr respondenta: náhodný výběr
Průzkum na terminálech a zastávkách
Termín sběru dat:

4. 3. 2017, 7. 3. 2017 a 14. 3. 2017

Rozhodný den:

4. 3. 2017, 7. 3. 2017 a 14. 3. 2017

Metoda:
dotazníku (PAPI)

standardizované face-to-face rozhovory s využitím papírového

Populace:

návštěvníci řešeného území starší 6 let

Výběr respondenta: náhodný výběr

3.2 KONTROLA ZPRACOVÁNÍ DAT
Vzhledem k metodě sběru dat (PAPI) byly dotazníky a cestovní deníky ukládány elektronicky
do interního programu.
Byla provedena následná logická kontrola získaných dat. Tato část kontroly se zaměřila na
hlubší logické vazby mezi jednotlivými proměnnými a také na kontrolu udaných hodnot
a odpovědí v otevřených otázkách.
Proběhla také telefonická nebo emailová kontrola u cca 30% respondentů zaměřená na
kontrolu sběru dat.
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4 VÝSLEDKY PRŮZKUMU
4.1 VÝSTUPY Z PRŮZKUMU DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ A PRŮZKUMU
DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ

Základním požadavkem na shodu výzkumu s charakteristikami celku byla geografická
reprezentativnost. Ta byla ve výzkumu založena na vytvoření výběrového vzorku podle počtu
obyvatel a předpokládaných domácností v jednotlivých sídelních jednotkách základního
souboru.

Obrázek 3

Situace základních územních jednotek pro průzkum dopravního chování

Průzkum dopravního chování zaměřený na návštěvníky řešeného území byl prováděn na
vybraných terminálech a zastávkách veřejné dopravy, kde bylo možné očekávat vyšší výskyt
návštěvníků. Jednalo se o tato stanoviště:
Liberec
-

autobusové nádraží Fügnerova
autobusové nádraží
vlakové nádraží

Jablonec n. N.
- autobusové nádraží (Ovocný trh)
- autobusové nádraží (u vlakového nádraží)
- vlakové nádraží Jablonec nad Nisou
- železniční zastávka Jablonec nad Nisou - centrum
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Celkem bylo realizací výzkumu získáno 1098 dotazníků o dopravním chování obyvatel
a návštěvníků řešeného území.
Řešené území

Počet respondentů

Liberec + okolí

732

Jablonec n. N. + okolí

366

4.1.1 Základní charakteristiky domácností
Z dotazníkového průzkumu v domácnostech byl zjištěn průměrný počet osob žijící
v domácnosti, který se rovná 2,7 osoby / domácnost. Rozdělení pohlaví mezi osobami
v domácnostech: muži jsou zastoupeni 49 % a ženy 51 %. Nejvíce dotázaných, a to 38 %,
uvedlo nejvyšší dosažené vzdělání SŠ s maturitou, ostatní dosažené stupně vzdělání se
pohybují mezi 15 – 21 %. Dále 3 % dotázaných uvedla, že jsou omezeni na své mobilitě
zejména ze zdravotních důvodů. Z osob starších 18 let disponuje řidičským oprávněním
75 %. Je značný rozdíl mezi pohlavími, kdy 83 % mužů vlastní řidičský průkaz oproti 68 %
žen.

1% 1%
7%

1 osoba
18%

2 osoby
3 osoby

21%

4 osoby
5 osob

17%

Graf 1

6 osob

35%

7 osob

Rozdělení výběrového vzorku podle počtu členů v domácnosti
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1%

1%

Zaměstnanec

8%

Důchodce
40%

24%

Mateřská, rodičovská, v domácnosti
Student, žák, učeň
Podnikatel bez zaměstnanců, OSVČ
Podnikatel se zaměstnanci

3%

Graf 2

23%

Nezaměstnaný

Rozdělení výběrového vzorku domácností podle osob a jejich ekonomické aktivity

Mezi skupinami ekonomicky aktivních byli v největším počtu zastoupeni zaměstnanci 49 %,
důchodci 22 %, žáci a studenti 24 %, ostatní skupiny byly zastoupeny v menším počtu.
Nejvíce dotázaných uvedlo druh zástavby sídliště – 55 %, rodinný dům – 35 % a jiný bytový
dům – 10 %. Toto rozdělení potvrzuje počet a hustotu obyvatel v jednotlivých územních
jednotkách. Údaje o typech bydlení potvrzují také sdělené možnosti parkování automobilů,
lidé na sídlištích v 70 % parkují automobil na veřejných prostranstvích, 16 % resp. 13 %
vlastní garáž nebo disponuje vyhrazeným parkovacím místem. Lidé v rodinných domech
v 89 % parkují ve vlastní garáži nebo vlastním pozemku, pouze 11 % parkuje na veřejném
prostranství nebo na vyhrazeném parkovacím místě.
Na veřejném prostranství (parkoviště,
ulice)
Na vlastním pozemku

13%

41%
19%

Na vyhrazeném parkovacím místě
V hromadné garáži

0%

Ve vlastní garáži

8%
19%

Graf 3

Neuvedeno

Rozdělení počtu výběrového vzorku podle způsobu parkování v místě bydliště

15

10%

Jiný bytový dům
Rodinný dům
35%

55%

Graf 4

Sídliště

Rozdělení výběrového vzorku domácností podle druhu bydlení

Průměrná vzdálenost dotázaných osob z domácností na zastávku dle druhu dopravy.
Autobus
4,2 min.

Tramvaj
21,3 min.

Vlak
26,3 min.

V datech o vozovém parku bylo zjištěno, že téměř pětina dotázaných domácností nevlastní
ani jeden automobil. Celkem 46 % domácností vlastní 1 automobil, 24 % domácností
2 automobily, 4 % již vlastní 3 automobily a 1 % domácností 4 automobily. Průměrný počet
automobilů činí 0,48 automobilu / osobu, celorepublikový údaj je 0,5 automobilu / osobu.
Jednostopé motorové vozidlo (motocykl / moped) vlastní jen 3 % dotázaných.
U nemotorových prostředků bylo zjištěno, že celkem 30% dotázaných domácností nevlastní
žádné jízdní kolo, nejvíce domácnosti vlastní 2 jízdní kola - 21 %, 1, 3 nebo čtyři jízdní kola
vlastní mezi 10 – 15 % domácností. Ve vlastnictví jízdních kol není velký rozdíl mezi
domácnostmi na sídlištích a domácnostmi v rodinných domech.
Jako možnost kdykoliv použít automobil uvedlo 46 % dotázaných, nikdy 41 % a 14 % má
příležitostnou možnost využít automobil. Pokud se podíváme osoby starší 18 let, tak zjistíme,
že více než polovina dotázaných 56 % může kdykoliv použít automobil a pouze třetina nemá
automobil nikdy k dispozici, příležitostně automobil může využít 16 % dotázaných dospělých.
U jízdního kola je možnost využití jízdního kola rozdělena cca po třetinách. Kdykoliv může
jízdní kolo využít 33 % dotázaných, nikdy 30 % a příležitostně 36 %.
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Graf 5

Rozdělení počtu výběrového vzorku podle možnosti využití dopravního prostředku

Na možnost parkování automobilu v místě pracoviště nebo vzdělávání (školy) odpovědělo
z osob starších 18 let 60 % kladně, tedy že má možnost u pracoviště či školy zaparkovat,
27 % tuto možnost nemá a 13% na tuto otázku neodpovědělo.
Na možnost odstavení jízdního kola v místě pracoviště nebo vzdělávání (školy) odpovědělo
ze všech dotázaných 56 % kladně, tedy že má možnost u pracoviště či školy zaparkovat,
32 % tuto možnost nemá a 12 % na tuto otázku neodpovědělo.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Graf 6

Rozdělení počtu výběrového vzorku podle možnosti
prostředku v místě zaměstnání/vzdělání
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zaparkování/odstavení dopravního

Pracovní vytížení dotazovaných se v 91 % pohybuje nad 31 hod. za týden. Co se týká
čistého měsíčního příjmu domácností, tak 54 % domácností odmítlo odpovědět, 12% uvedlo
příjem domácnosti do 15 000 Kč, 12% příjem 35 000 – 50 000 Kč. Zhruba 7 % uvedlo
měsíční příjem domácnosti 15 001 – 25 000 Kč, 25 001 – 35 000 Kč a více než 50 000 Kč.

8%

7%
7%

15 001 - 25 000
25 001 - 35 000
12%

35 001 - více než 50 000
do 15 000
nechci odpovědět

12%
54%

více než 50 000

Graf 7

Rozdělení počtu výběrového vzorku podle měsíčního příjmu domácnosti

4.1.1

Základní charakteristiky návštěvníků

Mezi návštěvníky bylo dotázáno 45 % mužů a 55 % žen. Mezi skupinami ekonomicky
aktivních byli v největším počtu zastoupeni zaměstnanci 39 %, žáci a studenti 38 %
a důchodci 15 %. Ostatní skupiny jsou vzhledem k tomu, že povětšinou nemají potřebu
cestovat do řešeného území, zastoupeny v minimálním počtu. Takto vytvořený vzorek
splňuje očekávání o složení návštěvníků řešeného území.
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Graf 8

Rozdělení výběrového vzorku návštěvníků podle jejich ekonomické aktivity

U návštěvníků bylo také zjištěno, že 53 % vlastní OPUSCARD. Nejvíce OPUSCARD vlastní
žáci a studenti, dále pak každý druhý zaměstnanec má tuto kartu. Dále 82% návštěvníků
uvedlo, že pravidelně využívá veřejnou dopravu.
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Graf 9
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NE

Vlastnictví OPUSCARD podle ekonomické skupiny návštěvníka
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Graf 10 Rozdělení návštěvníků podle věku

4.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ZÍSKANÉ Z CESTOVNÍCH DENÍKŮ
Celkový počet úplných cestovních deníků byl 1098 respondentů, čímž je splněna podmínka
získání minimálně 1060 respondentů. Celková výtěžnost domácností byla 33%.

13%

3%

19%
Kontakt na domácnost
Nezájem
Nezastižen
Jiný důvod

24%

Bez důvodu

41%

Graf 11 Výtěžnost domácností, důvody nespolupráce na průzkumu

Z cestovních deníků bylo celkem zjištěno 1576 cest (obyvatelé i návštěvníci). Celková
zjištěná hybnost obyvatel řešeného území z výběrového vzorku je 1,8 cesty / obyvatele /
den. Celorepubliková hybnost byla v roce 2015 rovna 2,38 cesty / obyvatele / den
(zdroj: Sektorová strategie ČR 2015). Zjištěná hybnost obyvatel řešeného území je oproti
očekáváním nižší, což může být dáno získáním poměrně většího počtu dotazníků
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v odpoledních hodinách od respondentů, kteří méně a kratší dobu cestují a také dobou
realizace průzkumu (březen 2017), kdy mělo velké množství respondentů (cca 25 %)
zdravotní obtíže, které jim bránily v cestování. Proto toto číslo považujeme jako spodní
hranici hybnosti obyvatel řešeného území a dále bude porovnáváno s dalšími zdroji
o hybnosti obyvatel řešeného území. Co se týká návštěvníků řešeného území, byla u nich
zjišťována pouze aktuálně konaná cesta, a proto není stanovena jejich hybnost.
70

Důchodce

60

Mateřská, rodičovská, v
domácnosti
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Podnikatel bez zaměstnanců,
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Graf 12 Cesty dotázaných obyvatel řešeného území v závislosti na ekonomické skupině (pracovní den)
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Graf 13 Cesty dotázaných obyvatel řešeného území v závislosti na použitém dopravním prostředku
(pracovní den)
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Graf 14 Rozdělení počtu všech cest dotázaných obyvatel řešeného území podle denní hodiny - pracovní
den
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Průměrná délka cesty obyvatel řešeného území zjištěná z cestovních deníků je o víkendu
25,5 minuty a v pracovním dnu 24,2 minuty. Průměrné délky cest v závislosti na druhu
dopravy a rozhodném dni je v následující tabulce.
Tabulka 1

MHD
Automobil
Celkem

Průměrné délky cest v závislosti na druhu dopravy a rozhodném dni

Průměrná délka cesty druh dopravy / rozhodný den (minuty)
Sobota
Úterý
Celkem
18,8
23,3
22,2
28,1
25,2
26,1
25,5
24,2
24,5

Z celkových 1090 respondentů celkem 176 obyvatel řešeného území v rozhodném dni
nepodniklo žádnou cestu. Z těchto „necestujících“ jich nejvíce uvedlo, že v rozhodný den
měli zdravotní důvody nebo neměli důvod cestovat.
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Dovolená

30%

Návštěva
22%

Odpočinek
Pobyt doma
Práce z domova

10%

Zdravotní důvody
27%

Graf 15 Důvod necestování dotázaných obyvatel řešeného území

Nejvíce využívaným druhem dopravy je individuální automobilová doprava 36 %, následuje
autobusová MHD 20 % a tramvajová 8 % nemotorová doprava a 18 % pouze pěší cesty.
Velmi nízkého procenta dosahují regionální autobusy a také vlak s 2 %. Rozdíl dělby
přepravní práce mezi sobotou a úterým není v součtu za celé území výrazný. V sobotu je
oproti úterý vyšší podíl individuální automobilové dopravy o 7 %. V pracovním dni je pak
vyšší podíl hromadné dopravy o 4 %.
Podíl IAD : HD činí v pracovní den 58 : 42 a v sobotu 63 : 37. V Liberci a okolí činil podíl IAD
: HD v pracovní den 58 : 42 a v sobotu 63 : 37, v Jablonci nad Nisou a okolí činil
podíl v pracovní den 63 : 37 a v sobotu 72 : 28.
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Graf 16 Celková dělba přepravní práce dotázaných obyvatel řešeného území
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Graf 17 Dělba přepravní práce jednotlivých ekonomických skupin
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Graf 18 Dělba přepravní práce dotázaných obyvatel řešeného území v závislosti na rozhodném dni
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Graf 19 Dělba přepravní práce IAD – HD – nemotorová obyvatel řešeného území v závislosti na
rozhodném dni

Mezi nejčastější účely cest patřily v sobotu cíle - aktivní odpočinek a sport, stejná část lidí
uvedla účel, cesta do práce a také do nákupních center a obchodů. V pracovní den je
nejčastějším cílem obyvatel řešeného území pracoviště, škola / vzdělání a také nákupní
centra a obchody.
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Graf 20 Účely cest dotázaných obyvatel řešeného území - sobota
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Graf 21 Účely cest dotázaných obyvatel řešeného území - úterý

Obyvatelé řešeného území odpovídali na hypotetickou otázku, jestli by pro některou
z provedených cest v případě příznivých podmínek použili jízdní kolo. Celkem 30 % obyvatel
řešeného území odpovědělo, že by v případě příznivých podmínek byli ochotni některou
z cest konat na jízdním kole.
Městskou hromadnou dopravu v pracovní rozhodný den využívali více obyvatelé Liberce a
okolí – 36 %. Naproti tomu obyvatelé Jablonce a okolí v 27 %. Zásadní rozdíl je ve využití
tramvaje, kde v Liberci je téměř 3x využívanější nežli v Jablonci. V sobotu obyvatelé
Jablonce + okolí využívali MHD pouze z 15 % což je 12 % pokles oproti pracovnímu dni.
U obyvatel Liberce + okolí byl pokles v sobotním využití MHD pouze 3 %.
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Graf 22 Využívanost MHD dotazovanými obyvateli řešeného území - sobota
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Graf 23 Využívanost MHD dotazovanými obyvateli řešeného území - úterý

Nejvyužívanějšími zastávkami v MHD v řešeném území jsou Fügnerova, Rybníček, Viadukt,
Nádraží (Liberec).
Mezi nejčastější cíle obyvatel řešeného území patří města Liberec a Jablonec nad Nisou.
V těchto městech je veškerá občanská vybavenost, zaměstnání školy atd.. Z odpovědí bylo
zjištěno, že obyvatelé řešeného území minimálně konají vnější cesty.
Řešenému území dominují především vnitroměstské vtahy, ať už v Jablonci nad Nisou nebo
Liberci. Blízkost obou sídel vytváří potenciál pro dopravu mezi těmito městy.
Z dotazníkového průzkumu však vychází, že pouze 6 % obyvatel Liberce a okolí cestovalo
v rozhodný den do Jablonce nad Nisou či jeho okolí. Z Jablonce nad Nisou jelo naproti tomu
2x více obyvatel (12 %) do Liberce a jeho okolí.

Obyvatelé Liberce a okolí
6% 3%

Mimo řešené území
Vnitřní cesty (LBC + okolí)
Liberec -> Jablonec n. N. + okolí
91%

Graf 24 Rozdělení cest podle řešeného území dotázaných obyvatel Liberce a okolí
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Graf 25 Rozdělení cest podle řešeného území dotázaných obyvatel Jablonce n. N. a okolí
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Graf 26 Nejčastější cíle dotázaných obyvatel řešeného území

Návštěvníci řešeného území, kteří byli dotazováni na terminálech a zastávkách, nejvíce
používají pro svou dopravu regionální a MHD autobusy a vlaky.
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Graf 27 Celková dělba přepravní práce návštěvníků řešeného území

Vzhledem k dotazování návštěvníků na terminálech a zastávkách veřejné hromadné dopravy
bylo vysoké procento cest začínajících v Liberci nebo Jablonci nad Nisou, dále pak v Praze a
Turnově. Nejčastějšími cíli cest uváděnými návštěvníky řešeného území jsou obce Liberec,
Jablonec nad Nisou, Turnov, Tanvald, Praha, Bedřichov, Smržovka, Frýdlant, Chrastava a
Desná.
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Graf 28 Nejčastější začátky cest návštěvníků dotázaných v řešeném území

29

Liberec
4%

2%

Jablonec nad Nisou

4%

Turnov

19%

Tanvald

4%

Praha
5%

Bedřichov
Smržovka

6%

8%
7%

Frýdlant
Chrastava

7%

Desná

Graf 29 Nejčastější cíle cest návštěvníků dotázaných v řešeném území

Většina návštěvníků začínala dotazovanou cestu doma 38% případně na pracovišti či ve
škole, shodně 18%. Je zde velký rozdíl mezi sobotou a pracovním dnem. V sobotu téměř
všichni návštěvníci začínali svou cestu doma - 72 % oproti pracovnímu dnu, kdy se začátky
cest více rozdělily mezi domov, pracoviště a školu.
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Graf 30 Celkové rozdělení začátků cest dle účelu dotazovaných návštěvníků
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Graf 31 Rozdělení začátků cest dle účelu dotazovaných návštěvníků v závislosti na rozhodném dni

Účely konců cest u návštěvníků se také liší mezi rozhodnými dny sobotou a úterým.
V sobotu dominují cíle aktivní odpočinek, sport, soukromé návštěvy a nákupní centra
a obchody. O víkendu je tedy zřejmý vysoký podíl „volnočasových“ účelů cest. V pracovním
dni jsou zastoupeny návraty domů z práce škol atd., cesty do školy, práce a také soukromé
návštěvy. Je patrné, že oproti víkendu byli v pracovní den osloveni spíše návštěvníci, kteří
do řešeného území dojíždějí za prací, školou.
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Graf 32 Celkové rozdělení cílů cest dle účelu dotazovaných návštěvníků
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5 ZÁVĚR
Byl proveden dotazníkový průzkum dopravního chování obyvatel a návštěvníků řešeného
území. Získáním 1098 dotazníků byla splněna kvóta minimálně 1060 respondentů. Jelikož se
jedná o velmi malý vzorek, tak nebylo možné provádět podrobné analýzy jednotlivých
funkčních celků a výsledkem jsou obecné vzorce chování obyvatel regionu. Pro dopravní
model je tento výstup postačující.
Z cestovních deníků bylo celkem zjištěno 1576 cest (obyvatelé i návštěvníci). Celková
zjištěná hybnost obyvatel řešeného území z výběrového vzorku je 1,8 cesty / obyvatele /
den. Celorepubliková hybnost byla v roce 2015 rovna 2,38 cesty / obyvatele / den (zdroj:
Sektorová strategie ČR 2015). Zjištěná hybnost obyvatel řešeného území je oproti
očekáváním nižší, což může být dáno dobou realizace průzkumu (březen 2017), kdy mělo
velké množství respondentů (cca 25 %) zdravotní obtíže, které jim bránily v cestování. Proto
toto číslo uvažujeme jako spodní hranici hybnosti obyvatel řešeného území a dále bude
porovnáváno s dalšími zdroji o hybnosti obyvatel řešeného území.
Průměrná délka cesty obyvatel řešeného území zjištěná z cestovních deníků je o víkendu
25,5 minuty a v pracovním dnu 24,2 minuty.
Nejvyužívanějšími zastávkami v MHD v řešeném území jsou Fügnerova, Rybníček, Viadukt,
Nádraží (Liberec).
Mezi nejčastější cíle obyvatel řešeného území patří města Liberec a Jablonec nad Nisou.
V těchto městech je veškerá občanská vybavenost, zaměstnání školy atd.. Z odpovědí bylo
zjištěno, že obyvatelé řešeného území minimálně konají vnější cesty.
Řešenému území dominují především vnitroměstské vztahy, ať už v Jablonci nad Nisou
nebo Liberci. Blízkost obou sídel vytváří potenciál pro dopravu mezi těmito městy.
Z dotazníkového průzkumu však vychází, že pouze 6 % obyvatel Liberce a okolí cestovalo
v rozhodný den do Jablonce nad Nisou či jeho okolí. Z Jablonce nad Nisou jelo naproti tomu
2x větší podíl obyvatel (12 %) do Liberce a jeho okolí.
Zjištěná data z průzkumu chování budou dále používána při tvorbě multimodálního
dopravního modelu. Kde budou zejména použita data o účelech cest, četnosti cest, zdrojích /
cílech a dopravním chování jednotlivých skupin obyvatel.
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6 PŘÍLOHY
Elektronická databáze o zjištěných informacích o domácnostech a
cestovních denících
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