
Dotazníkový průzkum MHD Příbram 2017 

Město Příbram připravuje novou smlouvu na provoz MHD v Příbrami na následujících 
10 let podle nových zákonných podmínek. Z toho důvodu bude proveden projekt 
optimalizace. Cílem projektu je najít nejlepší model MHD v Příbrami pro občany. Ten by pak 
byl podkladem pro soutěž na provozovatele MHD v následujícím období. 

Smyslem tohoto dotazníku je zjistit vybrané informace o způsobu dopravy občanů 
města. Tyto informace budou jedním z podkladů pro zpracování výše uvedeného projektu. 

Dotazníkový průzkum je anonymní, jeho výstupy budou jednorázově zpracovány a 
nebudou dále uchovávány.  

 Pojem domácnost – jedna bytová jednotka či rodinný dům. 

A. Údaje o osobách v domácnosti 

1.1. Celkový počet osob v domácnosti     ………… 

1.2. Počet dospělých v aktivním věku     ………… 

1.3. Počet seniorů        ………… 

1.4. Počet dětí do 15 let       ………… 

1.5. Počet studujících ve věku 15 až 26 let    ………… 

B. Průzkum vybavenosti domácnosti dopravními prostředky 

1. Počet osobních automobilů v domácnosti     …………  

1.1.  Průměrný počet ujetých kilometrů za rok celkem    ………………. 

1.2.  Běžný způsob parkování (každou správnou odpověď označte křížkem) : 

- v místě bydliště na komunikaci či parkovišti      

- v místě bydliště v garáži nebo na vlastním pozemku                 

- v samostatné garáži mimo bydliště                   

- jiné           

2. Počet motocyklů v domácnosti       ………… 

3. Počet jízdních kol v domácnosti        ………… 



C. Údaje o počtu cest v domácnosti dne 5.10.2017 - čtvrtek 

1.   Rozlišení cest podle cíle   

Celkový počet cest v domácnosti Dospělí Senioři Děti Studenti 

Cesty do zaměstnání         

Cesty do školy         

Cesty  za nakupováním         

Cesty k lékaři         

Cesty  na úřad         

Ostatní cesty         

Cesta do místa bydliště 
    

2.   Rozlišení cest podle druhu dopravního prostředku 

Celkový počet cest v domácnosti Dospělí Senioři Děti Studenti 

Cesty vykonané v MHD         

Cesty vykonané v linkovém autobuse         

Cesty vykonané železnicí         

Cesty osobním automobilem         

Cesty motocyklem         

Cesty jízdním kolem         

Cesty vykonané pěšky         

Příklady: Dospělý jede do zaměstnání, jedná se o první cestu, pak jede za nakupováním, druhá cesta, 
poté jede pro dítě do kroužku, třetí cesta a poté na místo bydliště, čtvrtá cesta. Dítě jede do školy, 
první cesta, poté do kroužku, druhá cesta a pak s dospělým z kroužku domů, třetí cesta. Dítě jelo do 
školy MHD, do kroužku šlo pěšky a domů jelo osobním autem s dospělým; tedy jedna cesta MHD, 
jedna vykonaná pěšky a jedna automobilem. Dospělý vykonal čtyři cesty osobním automobilem. 

D. Průzkum spokojenosti občanů 

1. Popište prosím krátce výhody a nevýhody cestování osobním automobilem po městě. 

 

2. Napište hlavní výhody a nedostatky MHD (městská doprava) v Příbrami, případně co je 
třeba podle Vás zlepšit. 

 

3. Další náměty a připomínky… 

 

Vyplněný dotazník je možno zaslat též elektronicky na adresu: mhdpruzkum@pribram.eu nebo vyplnit na 
stránkách města Příbram. 

mailto:mhdpruzkum@pribram.eu

