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1 ÚVOD 

Po úvodním všeobecném pr zkumu ve ejného mín ní byl proveden navazující dotazníkový pr zkum 
zabývající se pouze problematikou cyklistické dopravy. Odpov di na cyklodotazník bylo možno zadávat 
elektronicky, pomocí internetové šablony. Dotazník byl vytvo en ve spolupráci s koordinátorem odboru 
dopravy Magistrátu m sta Ostravy pro cyklistickou dopravu v Ostrav . Hlavním úkolem dotazníku bylo 
zmonitorování spokojenosti / nespokojenosti ob an  s nabídkou cyklistických tras a všeobecnou 
problematikou cyklistické dopravy v Ostrav . Hlavní otázky, na které by nám m l dát dotazník odpov di, 
jsou: 

- Jaké jsou dle Vašeho názoru nejv tší p ekážky rozvoje cyklistické dopravy v Ostrav ?  
- Za jakým ú elem využíváte kolo? 

- Za al (a) bych na kole po m st  jezdit, (jezdit více)… 
- Jaká trasa je pro m  nejvíce komfortní? 
- Jaké prvky považuji za dle svého vnímání nejbezpe jšího prvku pro vaši jízdu po m st  na kole 

(pocit ohrožení). 
- Tolerance s ostatními druhy dopravy. 
- Kudy byste rádi jezdili, ale nem žete a pro ? 
- Které faktory jsou pro Vás nejd ležit jší p i Vašich cestách? 
- Máte v míst  nej ast jšího dojezdu kde zaparkovat? 
- Jak jste spokojen s možností p epravy jízdních kol v prost edcích hromadné dopravy (vlaky, 

tramvaje, trolejbusy, autobusy). 
- Co z cyklistického mobiliá e postrádáte v Ostrav  nejvíce? 
- Jakým zp sobem by m lo m sto více propagovat cyklistickou dopravu? 

 

Dotazník obsahoval 25 otázek (+3 nepovinné údaje o respondentovi) a jeho vypln ní trvalo cca 15 – 30 
minut. Dotazník obsahoval nejen uzav ené otázky (v etn  možnosti vyjád it se ke každé otázce krátkým 
komentá em), z nichž n které pak byly dopln né ješt  škálovým hodnocením 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší). 
Dále však obsahoval textové otázky, do kterých musel dotazový vepsat své názory a stanoviska (nap . kudy 
by rád jezdil, ale nem že).   

Anketa probíhala od 6. 6. 2014 do 7. 7. 2014. 
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2 PO ET A SKLADBA RESPONDENT  

Celkem bylo vypln no 485 dotazník . Tímto bychom rádi pod kovali všem zú astn ným za vypln ní a 
zájem o cyklistickou dopravu v Ostrav .  

Reprezentativní pr zkumy pro R obvykle pracují s výb rovým souborem o cca 1000 – 1200 
respondentech. Odborné texty uvádí jako dostate ný po et respondent  pro pr zkumy krajských m st 
v rozmezí 500 – 600, s uvážení, že se jednalo o úzce profilový dotazník lze dosažený po et odpov dí 
považovat za úsp šný a vypovídající. 

 

Rozd lení respondent  dle pohlaví – 70 % respondent  byly muži, 30 % tvo ily ženy. Tento pom r 
neodpovídá plošnému m ítku, kdy dle Demografické ro enky správních obvod  obcí s rozší enou 

sobností ( SÚ) je následující rozd lení – 52% muži a 48% žen. Podíl respondent  nebyl v tomto p ípad  
nijak korigován, jelikož z ejm  odráží zálibu cyklistické dopravy pro jednotlivá pohlaví. Nejpo etn jší 
skupinu tvo ili lidé ve v ku 31 – 55 let (49 %), nejmén  zastoupena byla skupina ekonomicky neaktivních 
obyvatel ve v ku pod 18 a nad 55 let, která tvo ila 7 %. Nejvíce respondent  má vysokoškolské vzd lání – 
51 %.  
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3 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

 ZAŠKRTN TE, PROSÍM, TVRZENÍ, KTERÉ VÁS NEJLÉPE CHARAKTERIZUJE:    Otázka . 1.

Tato otázka byla cílena na pravidelnost/nepravidelnost používání jízdního kola. Tém  polovina 
respondent  (47%) využívá jízdní kolo pravideln  v hlavní cyklistické sezón . Pom rn  vysoké íslo 
respondent  24% využívá jízdní kolo celoro . Dle komentá  u otázky je využití kola závislé na aktuálních 
klimatických podmínkách a aktuální teplot  vzduchu (odpov  nap . pod 5° C nejezdím).  

 

 ZAŠKRTN TE, PROSÍM, TVRZENÍ, KTERÉ VÁS NEJLÉPE CHARAKTERIZUJE: Otázka . 2.

Otázka . 2 byla zam ena na zjišt ní ú elu používání jízdního kola. V této otázce byla možnost více 
odpov dí. Celých 73 % respondent  využívá kolo na rekrea ní jezd ní a 43% využívá kolo ú elov  na 
cestách do práce, školy, na nákupy atd.  
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 Z JAKÉHO D VODU VYUŽÍVÁM KOLO. Otázka . 3.

Tato otázka byla zam ena na zjišt ní d vod používání jízdního kola. V této otázce byla možnost více 
odpov dí. Celých 83 % respondent  využívá kolo pro sportovní využití, 77 % respondent  pro své zdraví a 
71 % pro svobodu pohybu. 

 

 JAKÉ JSOU DLE VAŠEHO NÁZORU NEJV TŠÍ P EKÁŽKY ROZVOJE CYKLISTICKÉ Otázka . 4.
DOPRAVY V OSTRAV ? 

Jako nejv tší p ekážku pro rozvoj cyklistické dopravy v Ostrav  ozna ilo 74 % respondent  
nepropojenou sí  cyklistických stezek a 38% respondent  jako nejv tší p ekážku vidí neohleduplnost 
ostatních ú astník  provozu. Mezi další p ekážky dotazovaní uvád jí – nebezpe í krádeží kola, nedostatek 
pen z a špatn  provedené k ížení cyklostezek s komunikacemi.   
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 Z JAKÉHO D VODU NEVYUŽÍVÁTE NEBO NEVYUŽÍVÁTE VÍCE CYKLISTICKOU Otázka . 5.
DOPRAVU? 

V této klí ové otázce uvedlo 48 % dotazovaných, že nevyužívají více cyklistickou dopravu z d vodu 
nepropojených cyklistických stezek, 29 % respondent  uvedlo, že nemá v míst  bydlišt  kde kolo bezpe  
uložit nebo má špatnou zkušenost s jízdou mezi ostatními ú astníky. 

 

 TVRZENÍ, KTERÉ NEJLÉPE ODPOVÍDÁ VAŠEMU CHOVÁNÍ:  Otázka . 6.

V této otázce jen 7% respondent  uvedlo jako oblíbenou jízdu ve vozovce. Naopak 32 % uvedlo, že jezdí 
evážn  po stezkách a chodnících. Pouze 36 % dotazovaných uvedlo, že na kole dodržují pravidla a porušují 

je, pouze pokud se na vozovce necítí bezpe .  
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 ZA AL (A) BYCH NA KOLE PO M ST  JEZDIT, (JEZDIT VÍCE):  Otázka . 7.

Dle odpov dí na tuto otázku lze usuzovat, že jako velký problém vidí dotazovaní v otázce bezpe ného 
zaparkování kola (44%) a souhlasí se zavedením opat ení pro omezení krádeží kol v podob  povinné 
registrace a zákazu jízdních kol ve výkupn  kov  (53 %). Jako maximální p ijatelná délka pro dojížd ní na 
jízdním kole do zam stnání byly nej ast ji uvád ny hodnoty 5 až 10 kilometr .   
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 OHODNO TE, PROSÍM, NÍŽE UVEDENÉ PRVKY DLE SVÉHO VNÍMÁNÍ NEJLEPŠÍHO Otázka . 8.
PRVKU PRO VAŠI JÍZDU PO M ST  NA KOLE (RYCHLOST, PR JEZDNOST APOD.)  

Vybrané prvky vedení cyklistické dopravy po m st  bylo možno ohodnotit na stupnici 1 až 5, p emž 
hodnocení 1 odpovídá nejlepšímu vnímání a hodnota 5 nejhoršímu.   

Jako nejlépe hodnocený prvek byla o ekávan  ozna ena samostatná stezka pro cyklisty (pr rné 
hodnocení 1,28). Na druhém míst  v po tu kladných odpov dí (známka 1-2) byla rozd lená stezka pro 
chodce a cyklisty (pr rné hodnocení 1,80). Nejh e byla hodnocena jízda na rušné vozovce (pr rné 
hodnocení 4,50) a jízda po chodníku (pr rné hodnocení 4,01). P ekvapiv  negativn  byl hodnocen 
piktogramový koridor pro cyklisty (pr rné hodnocení 3,08), naproti tomu vyhrazený jízdní pruh pro 
cyklisty byl hodnocen kladn  (pr rné hodnocení 2,07). Dalším poznatkem je neoblíbenost nerozd lené 
stezky pro chodce a cyklisty (pr rné hodnocení 3,22).   
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 OHODNO TE NÍŽE UVEDENÉ PRVKY DLE SVÉHO VNÍMÁNÍ NEJBEZPE JŠÍHO Otázka . 9.
PRVKU PRO VAŠI JÍZDU PO M ST  NA KOLE (POCIT OHROŽENÍ)  

Vybrané prvky vedení cyklistické dopravy po m st  bylo možno ohodnotit z pohledu bezpe nosti na 
stupnici 1 až 5, p emž hodnocení 1 odpovídá nejbezpe jšímu prvku hodnota 5 nejhoršímu.   

Výsledky kopírují p edchozí otázku. Zcela jednozna  je jako nejbezpe jší ozna ena samostatná 
stezka pro cyklisty (pr rné hodnocení 1,12) a na druhém míst  v po tu kladných odpov dí (známka 1-2) 
byla rozd lená stezka pro chodce a cyklisty (pr rné hodnocení 1,64). Nejh e byla hodnocena jízda na 
rušné vozovce (pr rné hodnocení 4,71) a chodníku (pr rné hodnocení 3,57). Negativn  byl rovn ž 
hodnocen piktogramový koridor pro cyklisty (pr rné hodnocení 3,43).  



 
  
 

Integrovaný plán mobility Ostrava - KONCEPT   11 

 

 



 
  
 

Integrovaný plán mobility Ostrava - KONCEPT   12 

 POCI UJETE VZÁJEMNÉ OHROŽENÍ NEMOTOROVÝCH Ú ASTNÍK  DOPRAVY VE Otázka . 10.
SPOLE NÉM DOPRAVNÍM PROSTORU? 

Celých 65 % respondent  poci uje ohrožení ze strany p ších. Dle komentá  jsou nejvíce ohrožující 
skupinou pejska i, maminky s d tmi a d ti samotné. 43 % dotazovaných poci uje vzájemné ohrožení mezi 
cyklisty. Dle komentá  je neochota pustit rychlejšího cyklistu p ed sebe, nebo naopak rychlejší cyklisté si 

edjetí vynucují i na nevhodných místech. 

 

 SPOLE NÝ PROVOZ S JINÝMI MOŽNÝMI DRUHY DOPRAVY (INLINE BRUSLA I, Otázka . 11.
SKATEBOARDISTÉ, SEGWAY, KOLOB ŽKY NEMOTOROVÉ I MOTOROVÉ, INVALIDNÍ VOZÍKY, 

TSKÉ KO ÁRKY, LEHKÉ MOTOCYKLY (DO 125 CM3)  

Nadpolovi ní v tšina (57%) respondent  si dovede p edstavit spole ný provoz s jinými možnými druhy 
dopravy. 35 % tolerují jen nemotorové dopravní prost edky a p es 20% respondent m spole ný provoz 
vadí.  
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 V  P ÍPAD ,  ŽE  BY  BYLA  V  OSTRAV I  POUZE  V  ÁSTI  M STA  (PORUBA,  JIH,  Otázka . 12.
CENTRUM,…) K DISPOZICI SÍ  VE EJNÉ P OVNY JÍZDNÍCH KOL,   

edcházející v tu by 42 % respondent  doplnilo kladn  (využil bych p ovnu kol na kratší vzdálenost) a 
40 % by v tu doplnilo negativn . Celých 18 % dotazovaných si myslí, že p ovna kol nebude v Ostrav  
fungovat a jako d vod tohoto tvrzení mnoho odpovídajících uvádí krádeže kol.   

 

 ZAJÍMÁ NÁS, KUDY JEZDÍTE. POMOCÍ KONKRÉTNÍCH 5 MÍST POPIŠTE, PROSÍM, Otázka . 13.
VAŠI NEJ AST JŠÍ TRASU NEBO TRASY (UVÁD JTE NÁZVY ULIC, KONKRÉTNÍ OBJEKTY APOD.) 

Svou oblíbenou trasu nám sd lilo 390 respondent . Z odpov dí byly vybrány nej ast ji zmi ovaná místa, 
která jsou v t chto trasách obsažena. Nejvíce byla udávána cyklostezka podél Odry a Ostravice, dále B lský 
les a p ekvapiv  i trasy vedoucí p es centrum Ostravy. 
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 KUDY BYSTE RÁDI JEZDILI, ALE NEM ŽETE A PRO ? Otázka . 14.

Nej ast ji uvád ným problémem je nedokon ená cyklostezka podél Ostravice a z toho vyplývající 
chyb jící spojení Hrabová - centrum. Dále chybí spojení Poruba - centrum, asto zmi ované je také centrum 

sta  a  chyb jící  lávka  p es  eku  Odru.  Dalšími  problémovými  lokalitami,  které  byly  uvád ny  rovn ž  v  
následující otázce . 15, jsou ulice 28. íjna, k ižovatka Nová Ves Vodárna, Svinovské a Frýdlantské mosty. 

 

 ZAJÍMÁ NÁS, CO VÁS TRÁPÍ. POPIŠTE, PROSÍM, KONKRÉTNÍ PROBLEMATICKÁ Otázka . 15.
MÍSTA NA VAŠICH ASTÝCH TRASÁCH 

Nejv tší nedostatky na sou asných trasách cyklist  jsou v kvalit  sou asných cyklostezek – nekvalitní 
povrch, úzké cyklostezky, nep ehledné zna ení, nedostate ná údržba atd.  

Chyb jící ásti a propojení mezi cyklostezkami, nedisciplinovanost a nerespektování ú astník  provozu. 
Kompletní seznam všech odpov dí bude p edán odpov dným osobám. 
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 JAKÁ  BY  Z  VAŠEHO  POHLEDU  BYLA  NEJLEPŠÍ  EŠENÍ  VÁMI  ZMÍN NÝCH  Otázka . 16.
PROBLÉM ? 

Odpov di na tuto otázku navazují na otázku . 14, kde byly uvád ny problémy cyklist . Nej ast jšími 
požadavky byly: dokon ení a zkvalitn ní cyklostezek podél Ostravice a Odry, hustší a vzájemn  propojená 
sí  cyklostezek, v tší ší ka cyklostezek, vybudování zázemí podél cyklostezek, vybudovat p es Odru lávku a 
napojit ji na cyklostezku, vy ešit lokalitu Svinovských most . Kompletní seznam všech odpov dí bude 

edán odpov dným osobám. 

 

 KTERÉ FAKTORY JSOU PRO VÁS NEJD LEŽIT JŠÍ P I VAŠICH CESTÁCH? Otázka . 17.

Vybrané faktory p i výb ru trasy bylo možno ohodnotit z pohledu bezpe nosti na stupnici 1 až 5, 
emž hodnocení 1 odpovídá nejbezpe jšímu prvku hodnota 5 nejhoršímu.   

Nejd ležit jším faktorem pro výb r trasy je jednozna  bezpe nost, kterou jako nejd ležit jší zvolilo 
311 respondent  (64 %) – pr rné hodnocení 1,46. Na dalších místech v po adí d ležitosti se umístila 
propojitelnost jednotlivých tras (pr rné hodnocení 1,82), celistvost trasy (pr rné hodnocení 1,96) a 
plynulost jízdy (pr rné hodnocení 1,98). Jako nejmén  d ležitá pak byla ozna ena moznost kombinace 
cesty s MHD i vlakem (pr rné hodnocení 3,36).  
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 MÁTE V MÍST  NEJ AST JŠÍHO DOJEZDU KDE ZAPARKOVAT? Otázka . 18.

Celých 31 % respondent  uvádí, že v míst  dojezdu je bezproblémové parkování, 50 % uvádí, že 
zaparkují, ale není to ideální a jen 19 % nemají v míst  dojezdu kde zaparkovat.  
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 OBÁVÁTE SE O SVÉ KOLO PO ZAPARKOVÁNÍ? Otázka . 19.

82 % respondent  se po zaparkování obává o své kolo (28 % zvolilo odpov  Spíše ano) a 18 % se o své 
zaparkované kolo neobává (12% zvolilo odpov  spíše ne).   

 

 BYLO VÁM N KDY KOLO ODCIZENO? Otázka . 20.

Rovn ž v této otázce byla možnost vícenásobného výb ru, díky emuž lze usoudit, že 25 respondent m 
bylo jízdní kolo ukradeno na ve ejném míst  i v míst  bydlišt . Pouze 57 % z odpovídajících nebylo kolo 
nikdy ukradeno, což je velmi smutný statistický údaj.  
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 JAK  JSTE  SPOKOJEN  S  MOŽNOSTÍ  P EPRAVY  JÍZDNÍCH  KOL  V  PROST EDCÍCH  Otázka . 21.
HROMADNÉ DOPRAVY (VLAKY, TRAMVAJE, TROLEJBUSY, AUTOBUSY). 

etina zú astn ných respondent  konstatuje, že p eprava jízdních kol je v n kterých prost edcích zcela 
znemožn na. 25% si nevidí v p eprav  kola ve vyjmenovaných dopravních prost edcích problém a 42 % 
respondent  si myslí, že možnosti p epravy jsou v t chto prost edcích zna  omezené. V komentá ích 
k otázce si mnoho zú astn ných st žuje na zrušení cyklotramvaje.  

 

 CO Z CYKLISTICKÉHO MOBILIÁ E POSTRÁDÁTE V OSTRAV  NEJVÍCE?  Otázka . 22.

Celých 62 % respondent  postrádá kryté úschovny na kola, 47 % stojan a 36 % dotazovaných by na svých 
trasách uvítalo více pítek s pitnou vodou a map. Naopak nejmenší zájem mají o po ítadla kol a p ovny kol.  
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 JAKÉ TYPY STOJAN  BY SE VÁM NA VAŠICH TRASÁCH LÍBILY?  Otázka . 23.

Celých 66 % respondent  zvolilo nejbezpe jší typ – uzamykatelný box na kolo. 27 % dotazovaných na 
typu stojanu nezáleží, kolo zamknou kdekoli.   

 

 JSOU MÍSTA VAŠICH DOJEZD  DOSTATE  P ÁTELSKÁ K CYKLIST M?  Otázka . 24.

21  %  dotazovaných  nemá  kde  se  v  míst  p evléknout,  30  %  kde  se  osprchovat  a  55  %  má  vyhovující  
komfort na místech svého dojezdu.   
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 JAKÝM ZP SOBEM BY M LO M STO VÍCE PROPAGOVAT CYKLISTICKOU Otázka . 25.
DOPRAVU?  

56 % dotazovaných by uvítal vyšší propagaci cyklistické dopravy v prostorách radnic, hromadných 
prost edk , radni ních listech atd. 34 % respondent  by uvítalo vytvo ení webových stránek zabývající se 
cyklistickou dopravou v Ostrav . Názor 20% respondent  je takový, že není nutná v tší propagace 
cyklistické dopravy. 
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4 ZÁV R 

Dotazník probíhal v období od 6. 6. 2014 do 7. 7. 2014. Internetového dotazníku se zú astnilo 485 
respondent , z nichž 30% inily ženy. Dotazník byl vytvo en ve spolupráci s koordinátorem odboru dopravy 
Magistrátu m sta Ostravy pro cyklistickou dopravu v Ostrav . 

Z dotazníkového šet ení vyplynulo, že lidé užívají kolo jako dopravní prost edek pravideln   
v sezón  (43%) a p evážn  k rekrea ním jízdám z domova 70%.  P emž 43% ze všech dotazovaných užívá 
kolo i elov  na cestách do práce, do školy apod. Nejrad ji by využívali samostatných stezek pro cyklisty, 
které  preferují  mimo  jiné  i  z  vodu nejvyšší bezpe nosti. Více než polovina dotázaných má dostate  

átelská místa dojezd  na svých cestách (práce, škola) – lze se kde p evléknout, pop . osprchovat a kolo 
uschovat. Nejoblíben jšími trasami jsou cyklostezky vedoucí podél eky Odry a Ostravice. 

Hlavním p ínosem dotazníku je však zjišt ní nedostatk  na sou asné síti cyklostezek a silni ní sít  
obecn , v etn  požadavk  na jeho zlepšení.   

Jako nejv tší p ekážku pro rozvoj cyklistické dopravy v Ostrav  považuje 74 % respondent  
nepropojenou sí  cyklostezek, což mnoho dotazovaných uvádí i jako problém na jejich astých trasách. 
Dalším problematickou otázkou je nemožnost bezpe ného uložení jízdního kola na svých trasách, pop . 
v cíli trasy – 62 % respondent  postrádá v m stském mobiliá i kryté úschovny jízdních kol – uzamykatelné 
boxy (pop . parkovací d m pro kola). S p edcházejícím zjišt ním nikoho nep ekvapí, že se 82% respondent  
obává o své kolo po zaparkování, s ímž souvisí i skute nost, že 40 % dotazovaným bylo již jízdní kolo 
odcizeno.  

Z hlediska nejlepšího prvku pro jízdu byla negativn  hodnocena rušná vozovka, chodník, ale i 
piktogramový koridor pro cyklisty, který není idi i vozidel p íliš respektován.  

Nej ast ji uvád ným problémem je nedokon ená cyklostezka podél Ostravice a  z  toho  vyplývající  
chyb jící spojení Hrabová - centrum. Dále chybí spojení Poruba - centrum, asto zmi ované je také 
centrum m sta a chyb jící lávka p es  eku  Odru.  Dalšími  problémovými lokalitami, kterým se cyklisté 
rad ji vyhýbají, jsou ulice 28. íjna, k ižovatka Nová Ves Vodárna, Svinovské a Frýdlantské mosty. 

Nej ast jšími požadavky od dotazovaných byly:  

 dokon ení a zkvalitn ní cyklostezek podél Ostravice a Odry,  
 hustší a vzájemn  propojená sí  cyklostezek,  
 tší ší ka cyklostezek,  
 vybudování zázemí podél cyklostezek,  
 vybudovat p es Odru lávku a napojit ji na cyklostezku, 
 vy ešit lokalitu Svinovských most . 


