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Tabulové sklo 

díky svému chemickému složení 

a vysokému obsahu železa, 

není vhodné k výrobě čirého 

skla, a proto patří do kontejneru 

na barevné sklo.

Do kontejneru na sklo nepatří 

keramika, drátěné a lepené 

sklo a jiné než obalové sklo 

(autosklo, žárovky, zářivky 

apod.), písek, hlína a jakékoliv 

organické a anorganické látky 

(zbytky z potravin, kelímky, ...).

více informací: www.odpadyjihlavy.cz  |  tel.: 567 167 728, 567 167 721, 567 167 710

Jihlavská doprava aktuálně
Tentokrát se mimořádně podíváme na aktuální 

situaci v cyklodopravě v Jihlavě. Plánovaný díl tý-
kající se pozitivních příkladů, jak plánování měst-
ské udržitelné dopravy řeší ve městech různých 
velikostí v především v zahraničí, bude zveřejněn v 
dalším čísle Novin jihlavské radnice. Předchozí díly 
našeho miniseriálu jsou k dohledání také na webu 
města v sekci doprava.

Mobilita a místní přeprava 
obyvatel Jihlavy 2013

Aktuální výsledky dotazníkového šetření Spoko-
jenost občanů s místním společenstvím a Mobilita 
a místní přeprava obyvatel v Jihlavě, 2013:

Dotazníkové šetření proběhlo v Jihlavě v červnu 
2013 formou řízeného rozhovoru. Následně bylo 
vybráno 500 správně vyplněných dotazníků a vý-
sledky byly porovnány s výsledky průzkumu v roce 
2011. Respondenti do dotazníku mimo jiné zazna-
menávali, jaký ze sedmi možných způsobů dopravy 
ve sledovaný den využili. Z výsledků vyplývá, že 
největší podíl cest byl uskutečněn hromadnou do-
pravou - trolejbusem, autobusem a vlakem (35,5 
%). Druhý nejčastější způsob přepravy je pěšky 
(29,3 %), dále automobilem (27,1 %) a na kole 
(6,8 %). Minimální podíl počtu cest byl tvořen ces-
tami na motocyklu (1,3 %). 

Výsledky indikátoru Mobilita a místní přeprava 
cestujících v Jihlavě svědčí z hlediska udržitelnosti 
o pozitivním výsledku a zejména o pozitivním tren-
du (oproti poslednímu šetření v roce 2011). Podíl 
cest automobilem oproti předchozímu šetření vý-
razně poklesl. S poklesem podílu cest automobilem 
souvisí i nárůst podílu cest hromadnou dopravou 

Plán udržitelné městské mobility - 5. díl 

(zejména trolejbusem a autobusem) i nárůst po-
dílu cest na kole. Díky tomuto vývoji lze říci, že 7 
cest z deseti je uskutečněno udržitelným způsobem. 
S výše uvedeným koresponduje i kratší vzdálenost 
průměrné cesty i nižší podíl cest automobilem, ve 
kterém jede pouze řidič. 

Více jak třetina respondentů (36,1 %) využívá 
kolo jako pravidelný dopravní prostředek. Hů-
ře však tito cyklisté hodnotí možnosti parkování 
a úschovy kol a bezpečnost provozu. Jako hlavní 
překážky využívání kola k pravidelné dojížďce by-

ly jmenovány věk, lenost, zdravotní stav a absence 
kola. Při detailnějším pohledu na městskou hro-
madnou dopravu bylo zjištěno, že občané kladně 
hodnotí dostupnost zastávek a četnost spojů. Hůře 
reagovali na čistotu, rychlost a zejména cenu. Rov-
něž možnosti parkování automobilem nebyly hod-
noceny nejlépe.

Trend posledních let je jasně patrný z přiložené-
ho obrázku. Dělba přepravní práce, nebo také po-
díl dopravních výkonů, anglicky Modal split (volba 
dopravního prostředku) označuje poměr využívání 
(konkurenci) jednotlivých druhů dopravy. Je zde 
tedy vidět poměr auto/MHD/kolo/pěší na našich 
ulicích. Podrobnější zpráva o výsledcích dotazníko-
vého šetření bude zveřejněna v září tohoto roku po 
projednání výsledků šetření v zastupitelstvu města.

Dle podkladů 
Magistrátu města Jihlavy 
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