
Príloha č. 2a 

Doprava v městských částech Prahy  

Dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s vyplněním průzkumu, který bude podkladem k 
přípravě strategie rozvoje bezmotorové dopravy hlavního města Prahy.  Výzkum se zaměřuje 
na městské části Prahy a jeho výstupy budou veřejné.  

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte kdykoliv obrátit na Jitku Vrtalovou 
(jitka.vrtalova@email.cz) nebo Kristínu Sacherovou (kristina.sacherova@gmail.com).  

* Povinné 

1. E-mailová adresa * 

2. Jakou městskou část (dále jen "MČ") zastupujete? * 

3. Jakou funkci ve vaší MČ zastáváte? *  

Prosím v krátkosti popište, zejména kompetence týkající se dopravy. 

4. Moje telefonní číslo je: * 

Zastoupení jednotlivých druhů dopravy 

5. Kolika lidí pohybujících se ve Vaší MČ se týkají jednotlivé druhy dopravy? *  

Podíl lidí: Všech, Většiny, Menšiny, Téměř nikoho 

Uvedené druhy dopravy: Automobilová doprava, Veřejná hromadná doprava, Pěší doprava, 
Cyklodoprava, Motocyklová doprava 

6. Které druhy dopravy by měly být v blízké budoucnosti (do roku 2023) ve Vaší MČ posíleny, 
aby se jimi dopravovalo více lidí? *  

Označte všechny odpovídající.  

Uvedené druhy dopravy: Automobilová doprava, Veřejná hromadná doprava, Pěší doprava, 
Cyklodoprava, Motocyklová doprava 

7. Které druhy dopravy by měly být v dlouhodobém horizontu (do roku 2030) ve Vaší MČ 
posíleny, aby se jimi dopravovalo více lidí? *  

Označte všechny odpovídající.  

Uvedené druhy dopravy: Automobilová doprava, Veřejná hromadná doprava, Pěší doprava, 
Cyklodoprava, Motocyklová doprava 

8. Přibližte aktuální situaci ve Vaší MČ.  

Uveďte prosím vysvětlení Vašich odpovědi na dvě předchozí otázky. 

Udržitelná a bezmotorová doprava 

9. Jakou prioritu má ve Vaší MČ rozvoj udržitelných a bezmotorových způsobů dopravy? *  
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Stupnice priority: Vysoká - MČ rozvoj v současnosti řeší (1) až Nízká - MČ rozvoj neřeší (4) 

10. Má Vaše MČ vypracovaný nějaký strategický dokument, kterým se rozvoj dopravy řídí? *  

Možné odpovědi: Ano, Ne, Nevím 

11. Pokud ano, jak se tento dokument/tyto dokumenty jmenují? 

12. Jaké dopravní problémy se vyskytují ve Vaší MČ? *  

Prosím ohodnoťte dle jejich závažnosti.  

Stupně závažnosti: Žádný problém, Malý problém, Střední problém, Závažný problém, Velmi závažný 
problém, Nevím 

Uvedené dopravní problémy:  

• Velká intenzita a nedostatečná regulace osobní automobilové dopravy  
• Velká intenzita a nedostatečná regulace nákladní dopravy  
• Chybějící pěší infrastruktura  
• Chybějící cyklistická infrastruktura  
• Chybějící silniční infrastruktura  
• Parkování  
• Nedostatečná koordinace jednotlivých druhů dopravy  
• Nedostatečné propojení veřejnou dopravou s dalšími MČ a obcemi  
• Kvalita služeb městské hromadné dopravy  
• Tranzitní doprava  
• Přetíženost dopravních komunikací a dopravní zácpy  
• Dopravní nehody  
• Hluk z dopravy  
• Smog a znečištění z dopravy  
• Nedostatečná údržba infrastruktury  
• Nekompaktnost města – špatná dopravní obslužnost méně zalidněných území  
• Nedostatek financí na dopravní projekty  
• Nízká míra kooperace ostatních MČ, MHMP, jiných zainteresovaných institucí, 

občanských sdružení a společností  
• Schvalovací procesy pro nová opatření Informování občanů o stavu a dopadech 

dopravy 
• Informování občanů o stavu a dopadech dopravy 
• Nízká poptávka občanů po rozvoji udržitelné dopravy 

13. Pokud jste v předchozí otázce nenašli problém, který řešíte ve Vaší MČ a považujete ho za 
relevantní pro rozvoj udržitelné a bezmotorové dopravy, prosím uveďte ho zde.  

Pomůže nám, pokud připojíte i krátký popis. 

14. Jaké projekty pro rozvoj udržitelné dopravy jste realizovali v posledních 5 letech? *  

Uveďte prosím konkrétní příklady. 

15. Jaké zlepšení udržitelné dopravy jsou plánované do budoucna? * 



16. Myslíte si, že jsou mezi uživateli bezmotorové dopravy nějaké skupiny, kterým by bylo 
dobré věnovat speciální pozornost a jejichž potřeby jsou specifické a zasloužily by si větší 
pozornost?  

Pokud ano, prosím vypište. 

17. Jaký je podle vás vztah mezi cyklisty a chodci?  

Pokud ho vnímáte jako problematický, pokuste se stručně popsat v čem je konfliktní a jaké vás napadá 
řešení. 

Spolupráce s občany 

18. Do jaké míry se věnujete řešení podnětů veřejnosti (např. z portálů zmente.to, Cyklisté 
sobě, Chodci sobě apod.)? *  

Stupnice intenzity řešení podnětů: Pravidelně podněty zpracováváme, zkoumáme a stav napravujeme 
(1) až Podněty neřešíme (5) 

19. Doplňte případný komentář k odpovědi na předchozí otázku.  

20. Je podle Vášho názoru veřejnost ve Vaší MČ dostatečně informována v oblasti udržitelné 
a bezmotorové dopravy? * 

Stupnice informovanosti: Ano - dostatečně informována (1) až Ne - zcela 
neinformována (5) 

21. Považujete za důležité zvyšovat povědomí veřejnosti o potřebě udržitelné a bezmotorové 
dopravy? *  

Prosím v krátkosti představte svůj názor.  

Data o dopravě 

22. Z jakého zdroje získáváte data o mobilitě na území Vaší MČ? *  

Označte všechny odpovídající možnosti, případně doplňte další.  

Uvedené zdroje dat: 

• Sčítání lidu, domů a bytů od ČSÚ  
• Online dostupné zdroje - např. sčítače cyklistů, data z Na kole Prahou, 

heatmapy Stravy apod.  
• Od bikesharingových společností  
• Vlastní průzkumy  
• Žádná data nepoužíváme  
• Nevím  
• Jiné:  

23. Chybějí Vám v dostupných zdrojích dat informace o některých důležitých jevech?  

Uveďte prosím Vaše návrhy na zlepšení nebo doplnění těchto zdrojů. 



 


