
Výsledky průzkumu
Průzkum bude dokončen na jaře roku 2019 
a  jeho výsledky budou zveřejněny téhož roku 
na podzim. Stanou se důležitým zdrojem 
informací pro práci odborníků, kteří plánují 
dopravu. Výsledky poskytneme samozřejmě 
všem, kteří o ně projeví zájem. 

Já v pohybu, Česko v pohybu
Každý z nás má své cestovní návyky spojené 
s prací, školou nebo volným časem. Často se 
opakují a my je už ani nevnímáme. Přesto jsou 
unikátní a dohromady tvoří to, čemu říkáme 
doprava. Pomozte nám popisem jednoho 
svého obyčejného dne sestavit obraz dopravy 
v České republice.

Když se průzkumu zúčastníte:
•	 přispějete k efektivnímu plánování 

dopravy tak, aby lépe odpovídala našim 
současným i budoucím potřebám,

•	 pomůžete smysluplnému investování 
peněz daňových poplatníků do 
dopravních staveb,

•	 ovlivníte rozvoj Vaší obce, regionu i státu,

•	 podpoříte ochranu životního prostředí 
a zlepšení kvality života nás všech. 2017–2019
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Naše domácnost byla vybrána:
Pravděpodobnost, že do průzkumu budete 
vybráni právě Vy, není velká. Oslovíme jen 
každou 440. domácnost. Účast v průzkumu 
není časově příliš náročná, ale informace, 
které nám poskytnete, mají velký význam 
pro zlepšení dopravy v České republice. 

Dopravní prostředky v domácnosti
Zajímají nás informace o vybavení 
domácnosti jízdními koly či auty, protože 
díky nim zjistíme, jak si lidé před cestou 
dopravní prostředky vybírají. 

Vyplnění této části zabere přibližně 5 minut.

Informace o členech domácnosti
Důležité je pro nás také vědět, kolik mají 
členové Vaší domácnosti let, jaké mají 
vzdělání a jaké dopravní prostředky mají 
v  rozhodný den k dispozici. Zaručujeme 
Vám, že všechny údaje budou anonymní. 

Česko v pohybu
Česko v  pohybu je historicky prvním 
celostátním průzkumem, který nám odpoví 
na otázky odkud, kam, jakými dopravními 
prostředky a za jakými účely obyvatelé Česka 
cestují. Průzkum probíhá od podzimu 2017 do 
jara 2019 a  provádí jej Centrum dopravního 
výzkumu ve spolupráci s  agenturou SC&C 
za podpory Ministerstva dopravy České 
republiky.

Jak průzkum probíhá?
Naši tazatelé osloví 10 000 náhodně vybraných 
domácností z celé republiky. Poznáte je podle 
průkazu agentury SC&C, který Vám předloží. 
Pokud budete s účastí v průzkumu souhlasit, 
položí Vám několik jednoduchých otázek, 
které se týkají samotné domácnosti a jejích 
členů. Poté se s Vámi tazatel dohodne na tzv. 
rozhodném dni, ve který budou všichni členové 
domácnosti starší 6 let do speciálního deníku 
zaznamenávat své cesty. Vyplněné cestovní 
deníky si tazatel v  domluveném termínu 
vyzvedne, zkontroluje a předá je odborníkům 
k vyhodnocení. 

Všechny získané údaje zůstanou 

přísně anonymní. 

Vyplnění cestovního deníku
Nakonec se tazatel s Vámi dohodne na 
vyplnění jednoduchých cestovních deníků. 
Pokud byste nechtěli deníky vyplňovat 
sami v papírové podobě, vyplníme je s Vámi 
telefonicky. Každý člen domácnosti nad 6 let 
zaznamená všechny cesty, které v rozhodný 
den podnikl (za nákupem, do školy, do práce 
atd.). Pokud zůstane doma, vyznačí i to. Pro 
každou cestu bude nutné zaznamenat, kdy 
a  kde začala, kdy a kde skončila. Důležité 
je také to, jaké dopravní prostředky jste na 
cestě využili, a za jakým účelem byla cesta 
podniknuta. 

Cesty na dlouhou vzdálenost
Přibližně každá dvacátá domácnost z těch, 
které pro průzkum vybereme, od tazatelů 
obdrží namísto deníku dotazník k cestám 
na dlouhou vzdálenost. V něm vyjmenují 
své cesty za předcházející měsíce, které 
byly delší než 100 kilometrů.

Příklady, jak deníky jednoduše vyplnit, Vám 
na místě ukáže tazatel, návod také najdete 
na webu www.ceskovpohybu.cz.


