Dotazník k využívání trati Kouřim Pečky
Vážení obyvatelé a hosté Podlipanska,
děkujeme Vám za účast v dopravně-sociologickém anketním průzkumu, jehož účelem je získání
podkladových dat pro zhodnocení přepravního potenciálu trati Kouřim / Zásmuky – Pečky.
Účelem průzkumu je získat co nejvíce informací o Vašich pravidelných cestách a současném
využívání tratě Kouřim – Pečky a eventuálně přispět k obnově pravidelného provozu do Zásmuk.
Účast je dobrovolná, avšak úspěšnost průzkumu závisí na počtu zapojených osob a kvalitě vyplnění
dotazníků.
Jste-li zákonným zástupcem nezletilých dětí, uvítáme, pokud dotazník vyplní i Vaše děti nebo jej
vyplníte za ně (za každou osobu jeden dotazník).
Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut.

* Povinné

Pravidelné cesty 1
V rámci svého obvyklého (pracovního) týdne jezdíte:
[vyplňte až 3 nejčastější cesty a způsoby dopravy]

1. Výchozí místo (obec/část obce)

2. Cílové místo (obec/část obce)
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3. Kolikrát týdně takto cestujete?

Zadejte prosím číslo větší než nebo rovné 1.

4. Většinou cestuji
autem
vlakem
autobusem

Jiné

5. Za účelem

zaměstnání
ZŠ/SŠ/VŠ
návštěva zdravotnických zařízení
nákupy
kultura
návštěva

Jiné
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6. Cestuji
sám
ve dvou s partnerem
s dětmi
se psem

7. Vozíte zavazadlo?
nevozím
jen příruční (aktovka či kabelka)
větší zavazadlo

8. Komentář k této trase

9. Chcete zadat další používanou trasu? *
Ano
Ne
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Pravidelné cesty 2
Další vaše cesta v rámci obvyklého (pracovního) týdne vede:

10. Výchozí místo (obec/část obce)

11. Cílové místo (obec/část obce)

12. Kolikrát týdně takto cestujete?

Zadejte prosím číslo větší než nebo rovné 1.

13. Většinou cestuji
autem
vlakem
autobusem

Jiné
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14. Za účelem

zaměstnání
ZŠ/SŠ/VŠ
návštěva zdravotnických zařízení
nákupy
kultura
návštěva

Jiné

15. Cestuji
sám
ve dvou s partnerem
s dětmi
se psem

16. Vozíte zavazadlo?
nevozím
jen příruční (aktovka či kabelka)
větší zavazadlo

17. Komentář k této trase
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18. Chcete zadat další používanou trasu? *
Ano
Ne
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Pravidelné cesty 3
Další vaše cesta v rámci obvyklého (pracovního) týdne vede:

19. Výchozí místo (obec/část obce)

20. Cílové místo (obec/část obce)

21. Kolikrát týdně takto cestujete?

Zadejte prosím číslo větší než nebo rovné 1.

22. Většinou cestuji
autem
vlakem
autobusem

Jiné
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23. Za účelem

zaměstnání
ZŠ/SŠ/VŠ
návštěva zdravotnických zařízení
nákupy
kultura
návštěva

Jiné

24. Cestuji
sám
ve dvou s partnerem
s dětmi
se psem

25. Vozíte zavazadlo?
nevozím
jen příruční (aktovka či kabelka)
větší zavazadlo

26. Komentář k této trase
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Používání železnice
27. Pokud na svých cestách pravidelně nevyužíváte železniční dopravu, co je z Vašeho
pohledu hlavním důvodem:
malá četnost spojení (= jezdí málo spojů)
nutnost přestupu
dlouhá cestovní doba (= je to moc pomalé)
nemám vhodné spojení
vlak je nespolehlivý (častá zpoždění)
jízdné je příliš drahé
nádraží/zastávka je příliš daleko
vlak je nepohodlný
vlak je starý a špinavý
nerad cestuji s větším množstvím lidí, nemám soukromí
ve vlaku se bojím nakažení Covidem či jinou chorobou
ve vlaku se obávám obtěžování či krádeží apod.
chybí wi-fi

Jiné

5/10/2022

Dostupnost nádraží
Vyplňte POUZE, pokud pravidelně dojíždíte z/do uvedených míst - představuje pro Vás umístění místního
nádraží překážku při využití železnice?

28. Kouřim - Představuje pro Vás při využití železnice překážku umístění nádraží v
Kouřimi?
ne, nemám problém se na nádraží dostat
ne, ale vlak nevyužívám z jiných důvodů
ano, je to důvod, proč nejezdím vlakem
ano, ale vlakem bych nejel, i kdyby bylo nádraží blíž
do Kouřimi vedou koleje?
nedojíždím pravidelně z/do Kouřimi

Jiné

29. Zásmuky - Představovalo by pro Vás při využití železnice překážku umístění nádraží
v Zásmukách (pokud by do Zásmuk opět pravidelně jezdily vlaky)?
ne, nemám problém se na nádraží dostat
ne, ale vlakem bych stejně nejezdil/a
ano, je to důvod, proč bych vlakem stejně nejel/a a nejezdil/a jím
ano, ale vlakem bych stejně nejezdil/a, i kdyby bylo nádraží blíž
do Zásmuk vedou koleje?
nedojíždím pravidelně z/do Zásmuk

Jiné
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Vlak vs. autobus
30. Pokud dnes na svých cestách používáte autobusy a došlo by k zásadnímu zlepšení
vlakové dopravy (např. vlak by jezdil častěji, spojení by bylo rychlejší apod.), cena za
jízdné by byla stejná (vlak i autobus), tj. bylo by možné Vaši cestu realizovat ve stejný
čas, se stejnou cestovní dobou a stejným počtem přestupů vlakem i autobusem, pak:
rád/a pojedu vlakem místo autobusem, autobus lze v takovém případě zrušit
rád/a pojedu vlakem místo autobusem, na autobus ale nesahat!
vyzkouším vlak a pak se rozhodnu jak budu jezdit
tam, kam jezdím, vlak nejezdí – budu nadále jezdit autobusem
tam, odkud/kam jezdím, je zastávka vlaku umístěna nevhodně – budu nadále jezdit autobusem
nebudu experimentovat a zůstanu u autobusu – hlavně nerušit autobusy
jen to celé nezhoršete – a začnu jezdit autem!
Vaše problémy bych chtěl/a mít – nejezdím ani autobusem a nepojedu ani vlakem
nepoužívám dnes na svých cestách autobusy

31. Pokud dnes na svých cestách používáte autobusy a došlo by k zásadnímu zlepšení
vlakové dopravy (vyhovovaly by Vám časy spojení), cena jízdného by byla stejná
vlak/autobus, pak:
pojedu vlakem místo autobusem, i když to bude vlakem pomalejší a budu muset přestoupit
pojedu vlakem místo autobusem, i když to bude vlakem pomalejší, ale vlak musí jet bez přestupu
pojedu vlakem místo autobusem, i když budu muset přestoupit, ale vlakem to musí být rychlejší
pojedu vlakem místo autobusem, ale vlak musí jet bez přestupu a vlakem to musí být i rychlejší
tam, kam jezdím, nejede vlak – budu nadále jezdit autobusem
vlakem prostě nepojedu
nepoužívám dnes na svých cestách autobusy

Jiné
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32. Pokud dnes na svých cestách používáte autobusy, vyhovovaly by Vám četnost i časy
spojení a cena jízdného by byla stejná (vlakem i autobusem), pak:
zastávku vlaku i autobusu mám podobně daleko, takže bych se rozhodoval/a podle jiných
parametrů spojení
zastávku vlaku mám blíž, takže bych volil/a vlak
zastávku vlaku mám blíž, takže by mi nevadila ani delší cestovní doba
zastávku vlaku mám blíž, ale dobu cesty jsem ochoten tolerovat nejvýše takovou, jakou mám dnes
autobusem
zastávku vlaku mám sice blíž, ale vlakem bych stejně nejel/a
zastávku vlaku mám dál, ale na vlak se klidně projdu a nevadí mi ani skutečnost, že to ode dveří ke
dveří budu mít časově delší než dnes při použití autobusu
zastávku vlaku mám dál, ale jsem ochoten vlakem jezdit, pokud cestovní doba ode dveří ke dveřím
bude nejvýše taková, jakou mám ode dveří ke dveřím dnes při použití autobusu
zastávku vlaku mám dál, proto pro mě vlak nepředstavuje alternativu, i kdyby byl rychlejší než
autobus
tam, kam jezdím, nevedou koleje, takže budu nadále jezdit autobusem
nepoužívám dnes na svých cestách autobusy

Jiné
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33. Jízdní řád vlaků na trati Pečky - Kouřim Vám vyhovuje
ten jaký je teď
ten, jaký platil od 12. 12. 2021 do 28. února 2022
ten, jaký platil do 11. 12. 2021 (vloni)
nevyhovuje mi – ať to jezdí pravidelně, alespoň každé 2 hodiny
nevyhovuje mi – ať to jezdí pravidelně, alespoň každou hodinu v ranní a odpolední špičce (jinak
stačí každé 2 hodiny)
nevyhovuje mi – ať to jezdí pravidelně, alespoň každou hodinu (po celý den)
nevyhovuje mi – ať to jezdí pravidelně, alespoň každou půlhodinu (po celý den)
nemusí to jezdit pravidelně – hlavně ať to navazuje na tyto vlaky v Pečkách (požadované vlaky/časy
uveďte v následující otázce):
je mi to jedno - i kdyby to jezdilo jak metro, stejně vlakem nepojedu

34. Pokud jste v předchozí otázce požadoval/a přípoj na vlak v Pečkách, v kterých časech
jej požadujete?
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Cestování do Kolína autem
Pokud dnes jezdíte (alespoň někdy) do Kolína autem, vyplňte, prosím, následující údaje, jinak ponechte
sekci prázdnou.

35. Odkud do Kolína jezdíte (obec / část obce):

36. Jak dlouho vám cesta trvá? [min]

Číslo musí být v rozsahu od 1 do 60.

37. Pokud by v čase, kdy potřebujete jet tam a zpět existovalo vlakové spojení, jízdné by
odpovídalo tarifu PID, tak vlakem místo autem byste byli ochotni jet, pokud:
[zaškrtněte všechny možnosti, číslo doplňte v následující otázce]

spojení může být s přestupem, nejvýše ale o [vyplňte] min pomalejší než cesta autem
spojení může být s přestupem, ale aspoň stejně rychlé jako cesta autem
spojení může být s přestupem, ale aspoň o [vyplňte] min rychlejší než cesta autem
spojení musí být bez přestupu, nejvýše ale o [vyplňte] min pomalejší než cesta autem
spojení musí být bez přestupu, ale aspoň stejně rychlé jako cesta autem
spojení musí být bez přestupu, ale aspoň o [vyplňte] min rychlejší než cesta autem
vlakem prostě nepojedu

38. Kolikaminutový rozdíl je pro vás v předchozí otázce rozhodující? (pokud jste nezvolili
stejně rychlé)

Hodnotou musí být číslo.
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Cestování do Prahy
Pokud dnes jezdíte (alespoň někdy) do Prahy, vyplňte, prosím, následující údaje, jinak ponechte sekci
prázdnou.

39. Odkud do Prahy jezdíte (obec / část obce):

40. Jak do Prahy jezdíte
celou cestu autem
přímým autobusem
vlakem, s přestupem v Pečkách
autem do Peček a pak vlakem
autobusem do Peček a pak vlakem
autem do Českého Brodu a pak vlakem
autobusem do Českého Brodu a pak vlakem
autem do Kolína a pak vlakem
autobusem do Kolína a pak vlakem
autem jinam [vyplňte] a pak vlakem
do Prahy nejezdím

Jiné
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Cestování do Prahy autem
Pokud dnes jezdíte (alespoň někdy) do Prahy autem, vyplňte, prosím, následující údaje, jinak ponechte
sekci prázdnou.

41. Odkud do Prahy jezdíte (obec / část obce):

42. Jak dlouho vám cesta trvá? [min]

Číslo musí být v rozsahu od 1 do 180.

43. Pokud by v čase, kdy potřebujete jet tam a zpět existovalo vlakové spojení, jízdné by
odpovídalo tarifu PID, tak vlakem místo autem byste byli ochotni jet, pokud:
[zaškrtněte všechny možnosti, číslo doplňte v následující otázce]

spojení může být s přestupem, nejvýše ale o [vyplňte] min pomalejší než cesta autem
spojení může být s přestupem, ale aspoň stejně rychlé jako cesta autem
spojení může být s přestupem, ale aspoň o [vyplňte] min rychlejší než cesta autem
s přestupem nepojedu
vlakem prostě nepojedu

44. Kolikaminutový rozdíl je pro vás v předchozí otázce rozhodující? (pokud jste nezvolili
stejně rychlé)

Hodnotou musí být číslo.
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Základní klasifikace
Nyní prosím jen pár posledních otázek pro porozumění Vaším odpovědím:

45. Pohlaví
muž
žena

46. Rok narození

Číslo musí být v rozsahu od 1900 do 2022.

47. Zaměstnání / ekonomická aktivita
ekonomicky aktivní (zaměstnanec, OSVČ)
žák ZŠ
student SŠ
student VŠ
ekonomicky neaktivní (důchodce, rodičovská dovolená atd.)

48. Měsíční příjem domácnosti (orientačně v Kč):
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Microsoft tento obsah nevytvořil ani neschválil. Data, která odešlete, se pošlou vlastníkovi formuláře.
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