
Průzkum k problematice organizování  
veřejné dopravy v městské části Praha-Suchdol
Návod: Označit je možné i více odpovědí, pakliže je to možné. Ve sloupci „Proč/Poznámka/Komentář/Jiný důvod“ 
můžete svoji odpověď doplnit i o jiný důvod či komentář. V případě nedostatku místa můžete svoji připomínku 
uvést na samostatném listu. Vyplněný formulář zanechte prosím v podatelně ÚMČ či v knihovně do 25. ledna 
2013 nebo jej můžete zaslat e-mailem (epta@praha-suchdol.cz).

Otázky Proč / Poznámka / 
Komentář / Jiný důvod

1 Jak často používáte veřejnou 
dopravu (autobus, tramvaj, metro)?

a denně
b několikrát týdně
c výjimečně

2 Jak jezdíte do zaměstnání? a MHD
b autem
c jinak

3 Pokud nejezdíte MHD často, co by 
vás k častějšímu využívání MHD 
přimělo?

a častější spojení
b rychlejší spojení
c blíže situovaná zastávka
d více míst v autobusu
e jiný dopravní prostředek (tramvaj, trolejbus...)
f spojení bez přestupu
g růst vašich současných nákladů na dopravu

4 Využíváte při pravidelných cestách 
MHD autobus ze Suchdola do Dejvic?

a ano
b ne

5 Vyhovuje vám stávající systém orga-
nizace veřejné dopravy v Suchdole 
(tj. autobusy, které jezdí až k metru)?

a ano

b ne

6 Co vám na stávajícím systému 
organizace veřejné dopravy 
v Suchdole nevyhovuje?

a přeplněné autobusy
b zpoždění autobusu při příjezdu na metro
c dlouhá docházka na zastávku
d společná obsluha s ČZU

7 Co byste na stávajícím systému 
organizace veřejné dopravy 
změnil(a)?
 
Označte jen jednu (nejdůležitější) 
odpověď z nabídky!

a nic
b zvýšil(a) bych počet nebo kapacitu autobusů

c nahradil(a) autobusy elektrickým doprav-
ním prostředkem

d vyhradil(a) bych pro autobusy samostatný 
koridor

e obsluhu ČZU bych řešil(a) odděleně
8 Jaký způsob dopravy studentů ČZU 

preferujete? a zvláštním autobusovou linkou zakončenou 
v areálu

b zvýšením kapacity současných linek
c použitím dopravního systému s větší kapacitou
d jiný (uveďte)

9 Využíváte nyní spojení vlakem 
ze Sedlce do Holešovic nebo na 
Masarykovo nádraží?

a více než 1x týdně
b 1x týdně nebo méně
c ne

10 Budete po zprovoznění vlakové 
zastávky Podbaba u konečné tramvaje 
(cca 2015) využívat spojení vlakem do 
centra častěji?

a ano

b ne

11 Využíváte přestup na tramvaj  
v Podbabě?

a ano, pravidelně
b občas
c ne

12 Kdyby všechny autobusy končily /  
začínaly v Podbabě, pak...

a bude mi to vadit
b bude mi to jedno
c budu rád(a)



Otázky Proč / Poznámka / 
Komentář / Jiný důvod

13 Mají na Suchdol jezdit tramvaje? a ano
b ne
c nevím / dopravní prostředek není podstatný

14 Co by měl záměr, aby tramvaj jezdila 
do Suchdola, nejvíce řešit? a

technické aspekty (vyrovnaná bilance 
zeleně, vliv na okolní zástavbu, hluková 
zátěž...)

b
vnější vazby (napojení přes řeku – Troja, 
Kobylisy, Bohnice; P+R pro mimopražské; 
přestupní terminál Podbaba...)

c

samotnou obsluhu Suchdola (vedení trasy, 
umístění zastávek, docházková vzdálenost, 
návazná na obsluha území Suchdola –  
MIDIBUSy...)

d jiné (uveďte)
15 Jak hodnotíte záměr, aby tramvaj 

jezdila do Suchdola?
a + rychlejší spojení do města
b + Suchdol se připojí k “městu“
c + pohodlnější spojení do města
d nedokáži posoudit
e -  zvýšení hlukové zátěže
f -  nutnost na Suchdole přestupovat
g -  zbytečné vyhazování peněz

16 Mají na Suchdol jezdit trolejbusy? a ano
b ne
c nevím / dopravní prostředek není podstatný

17 Vyhovuje vám dnešní umístění 
zastávek autobusů?

a ano
b některé bych přesunul(a)
c chtěl(a) bych více zastávek
d chtěl(a) bych méně zastávek
e nevyhovují z jiného důvodu

18 Jak dlouho jdete pěšky k nejbližší 
zastávce MHD?

a 5 minut a více
b méně než 5 minut

19 Vyhovuje vám doba cesty k zastávce 
MHD?

a ano
b ne

20 Byli byste pro „modré“ parkovací 
zóny v Suchdole?

a ano
b ne

21 Pokud ano, kde by měly být 
parkovací zóny zřízeny?

a na Výhledech
b na Budovci
c na Novém Suchdole
d v celém Suchdole
e jinde nebo řešit problém jinak (uveďte jak)

22 Má se před Suchdolem zřídit parko-
viště P+R, kde by se dalo přestoupit 
na MHD (např. u benzinky)?

a ano, bude využívané

b ne, bylo by prázdné

23 Má se zřídit parkoviště P+R 
u nádraží v Sedlci?

a ano, bude využívané
b ne, bylo by prázdné

24 Do které věkové skupiny patříte? a 15 až 25 let
b 26 až 40 let
c 41 až 60 let
d 61 a více let

25 Ve které oblasti městské části bydlíte? a Budovec 
b Horní Sedlec
c Nový Suchdol
d Starý Suchdol
e Výhledy

26 Pokud chcete, uveďte název ulice,  
ve které bydlíte.


