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WP1 Behaviorální model v dopravě
Postup řešení

Sběr dat

Modelování 
vlivu na 
dopravu

Porozumění 
dopravnímu 

chování

• Získání existujících dat o populaci v regionu („Česko v pohybu“ a další)

• Vlastní průzkum (Case studies / Případové studie)
• Zaměřený na cílové jednotlivé skupiny, např. řidiče vozidel, studenty a další

• Zaměřený na pochopení chování obyvatel a jejich rozhodování

• Využití experimentů a případových studií

Matematické modelování
• Jaké proměnné ovlivňují výběr dopravního prostředku?

• Jaký je potenciál pro změnu?

Dopravní modelování vlivu a efektu případných změn (WP2)
• Rozšíření na data ze syntetické populace

• Analýza pomocí mikrosimulačního modelu dopravy



Car sharing
Metoda

A. Průzkum u stávajících uživatelů car-sharingové služby 
(Praha, Brno, Olomouc, …)
• Kdo je „typický“ uživatel car-sharingu?

• Na jaké typy cest jej využívá?

• A podobně

B. Průzkum „Stated preference“ v Ústí nad Labem 
• Otázky směřující k potenciálu využívání car-sharingových služeb

• Analýza dopadů car-sharingu s ohledem na snížení negativních dopadů 
automobilismu v urbánních oblastech

• Odhad potenciálu rozšíření car-sharingu na území Ústeckého kraje



Metoda a průběh sběru dat u stávající 
společnosti

• Elektronický dotazník zpracovaný v softwaru SurveyMonkey
• Celkem 33 otázek

• Pilotáž u klientů společnosti Automáš v termínu 11. 6. - 30. 6. 2019 (8 respondentů)
• Průzkum u společnosti Autonapůl

• Začátek sběru: 18. 9. 2019

• Ukončení sběru dat: 16. 10. 2019

• Datum rozeslání připomínajícího emailu: 7. 10. 2019

• Osloveno bylo celkem 770 klientů Autonapůl

• Počet vyplněných dotazníků celkem: 336 českých a 30 anglických

• Návratnost: 47,53%

• Respondenti byli zařazeni do slosování o ceny 
(v celkové hodnotě 30.000 Kč) 



Vybrané výsledky a závěry 
průzkumu



Popis vzorku
Socio-demografické charakteristiky



Popis vzorku
Bydliště respondentů



Délka využívání služeb car-sharingu

Délka využívání car-sharingu Počet respondentů

Car-sharing jsem ještě nevyužil/a 0 0 %

Méně než půl roku 8 2,19 %

Méně než 1 rok 41 11,20 %

Méně než 3 roky 165 45,08 %

Méně než 5 let 95 25,96 %

5 a více let 57 15,57 %



Kam jedeme car-sharingem?
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V souvislosti s připojením ke car-
sharingu jsem:

Prodal/a nebo se jinak zbavil/a 
svého automobilu

Plánoval/a nákup automobilu, který 
jsem v důsledku připojení ke car-

sharingu nekoupil/a

Nic z výše uvedeného



Charakteristiky cesty k vozidlu

Jak dlouho Vám obvykle trvá cesta ke 
car-sharingovému vozidlu?Jak se obvykle dopravujete k vozidlu car-sharingu?



Charakteristika cest

Kolik osob cestuje ve vozidle (včetně Vás) 
při obvyklé car-sharingové cestě?

Kolik kilometrů ujedete car-sharingovým autem 
při Vaší obvyklé cestě (při jedné výpůjčce)?



Jak dlouho dopředu obvykle plánujete 
výpůjčku car-sharingového vozidla?



Hlavní důvody pro použití car-
sharingu při obvyklé cestě
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Špatné spojení veřejnou dopravou

Vezu těžká nebo velká zavazadla

Zkrátí se mi cestovní doba

Cestuji s dalšími osobami

Nemohu si automobil půjčit od rodiny nebo
známých
Moje auto není dostupné

Mám více zastávek na cestě

Je to nejlevnější

Moje auto není vhodné

Chci jet elektromobilem

Jiný



Relativní čestnosti odpovědí na 
otázku hodnocení důležitosti



Relativní čestnosti odpovědí na 
otázku hodnocení důležitosti



Další kroky



Jaký je potenciál v Ústí nad Labem?

• V průběhu roku 2020 dojde k průzkumu obyvatel spádové oblasti Ústí 
nad Labem
• Otázky ohledně připravenosti ke změně a potenciálu využívání car-sharingu

• Ověření dopadů změn pomocí mikroskopické dopravní simulace



Děkuji Vám za pozornost,

Prof. Ondřej Přibyl

pribylo@fd.cvut.cz


