
Příloha 1: Online dotazník 

 

A) VÝBĚR LOKALITY  

1) K tomu, aby bylo možné správně zhodnotit změnu dopravního chování obyvatel, 

je potřeba znát alespoň přibližně, v jaké části města či jeho okolí bydlíte. Označte 

prosím, do jaké oblasti vyznačené na mapě spadá Vaše bydliště. 

V případě, že nejste z Chrudimi, vyberte prosím první možnost (nebydlím 

v Chrudimi). 

 

a) nebydlím v Chrudimi 

b) 1 – Stromovka + Na Větrníku + Malecko + Na Pumberkách 

c) 2 – Blehovsko + Střelnice + Hasičárna + sídliště Družstevní 

d) 3 – Májov + Tovární + Sladovna + Střelecká + Tylovo nábřeží 

e) 4 – Městský park + sídliště Leguma 

f) 5 – Transporta + Rozhledna + SOŠ a SOU obchodu a služeb 

g) 6 – GJR + Strojárna + Vaňkova 

h) 7 – Skřivánek + pod nádražím (Čs. armády) + krematorium + Víta Nejedlého 

i) 8 – Obce Ležáků + sídliště U Stadionu 

j) 9 – směr Podhůra a Slatiňany 

k) 10 – zahrádky na Slatiňany + nemocnice + Vlčí Hora 

l) 11 – Svatopluka Čecha + Kopanice + městské kino 

m) 12 – Václavská + Novoměstská + Dr. Malíka + Židovský hřbitov 

n) 13 – Tejnecko + Na Valech + Sladkovského + Festuňk 

o) 14 – Palackého třída + Husova + Masarykovo náměstí + divadlo 

p) 15 – centrum (muzeum + Fortna + Široká + Tyršovo a Resselovo náměstí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pokud nebydlíte v Chrudimi, do komentáře otázky napište přibližné místo, kde 

v okolí bydlíte (např. název obce, směr od města nebo přibližnou vzdálenost od něj). 

 

B) ZMĚNA DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ 

1) Jak často jezdíte autem z Chrudimi ven směrem na Pardubice (na sever)? 

a) denně či několikrát týdně 

b) přibližně jednou týdně 

c) méně než jednou týdně 

2) Jakou trasu ve směru na Pardubice nejčastěji volíte? 

a) jedu po celém obchvatu (tj. od Kauflandu) 

b) po Dašické ulici kolem slepičárny (tj. od Lidlu) a pak na obchvat 

c) po Pardubické ulici (kolem Městského parku) a dále po staré silnici přes Medlešice 

a Mikulovice 

d) jinou trasu (napište) 

3) Jak se od Pardubic vracíte nejčastěji zpátky do Chrudimi? 

a) jedu po celém obchvatu (tedy až ke Kauflandu) 

b) z obchvatu sjedu po Dašické ulici kolem slepičárny (tj. směrem k Lidlu) 

c) přes Pardubickou ulici do centra (stará hlavní trasa) 

d) jinou trasu (napište) 



4) Jak často jezdíte autem z Chrudimi ven směrem na Slatiňany (na jih)? 

a) denně či několikrát týdně 

b) přibližně jednou týdně 

c) méně než jednou týdně 

5) Jakou trasu ve směru na Slatiňany nejčastěji volíte? 

a) jedu po hlavní silnici (kolem kasáren) 

b) jedu po Václavské ulici přes Presy 

c) jinou trasou (napište) 

6) Jak se od Slatiňan vracíte zpátky do Chrudimi? 

a) jedu po hlavní silnici (kolem kasáren) 

b) jedu po Václavské ulici přes Presy 

c) jinou trasu (napište) 

7) V případě, že byste měli jet z Pardubic do Slatiňan přes Chrudim, jakou trasu 

nejčastěji zvolíte? 

a) pojedu od Pardubic po celém obchvatu, v Chrudimi projedu kolem Tesca a najedu 

na hlavní silnici na Slatiňany (kolem kasáren, ulice Obce Ležáků) 

b) pojedu od Pardubic po celém obchvatu, u nemocnice odbočím na Václavskou ulici 

a přes Presy dojedu do Slatiňan 

c) nepojedu přes obchvat, ale po staré hlavní silnici – tj. Pardubická ulice a pak kolem 

Billy v západní částí Chrudimi a následně hlavní silnicí kolem kasáren 

d) pojedu jinak (napište) 

8) V případě, že byste měli jet ze Slatiňan do Pardubic přes Chrudim, jakou trasu 

nejčastěji zvolíte? 

a) pojedu po hlavní silnici kolem kasáren, pak v Chrudimi kolem Tesca a u Kauflandu 

najedu na obchvat 

b) pojedu po hlavní silnici kolem kasáren (ulice Obce Ležáků), jedu kolem Billy po 

západní straně Chrudimi a u Lidlu na Dašickou ulici, která vede na obchvat 

c) pojedu po vedlejší silnici přes Presy k nemocnici, a u Kauflandu rovnou najedu na 

obchvat 

d) pojedu od Slatiňan po silnici přes Presy k nemocnici, pak jedu východní částí 

Chrudimi kolem hasičárny a na obchvat najedu až přes Dašickou ulici (u Lidlu) 

e) pojedu jinak (napište) 

 

 



C) HODNOCENÍ PŘÍNOSU OBCHVATU 

1) Jak hodnotíte stávající obchvat města Chrudim? 

a) zcela pozitivně 

b) spíše pozitivně 

c) spíše negativně 

d) zcela negativně 

e) nedokážu zodpovědět 

2) Změnila se podle Vašeho názoru hlučnost v okolí Vašeho bydliště díky obchvatu? 

a) ano, výrazně 

b) ano, částečně 

c) hlučnost se nezměnila 

d) naopak, hlučnost je nyní menší 

e) nedokážu zodpovědět 

3) Zhoršilo se podle Vašeho názoru ovzduší v okolí Vašeho bydliště díky obchvatu? 

a) ano, výrazně 

b) ano, částečně 

c) kvalita ovzduší se nezměnila 

d) naopak, kvalita ovzduší je nyní lepší 

e) nedokážu zodpovědět 

4) Zhoršila se podle Vašeho názoru dopravní bezpečnost v okolí Vašeho bydliště díky 

obchvatu? 

a) ano, výrazně 

b) ano, částečně 

c) dopravní bezpečnost se nezměnila 

d) naopak, dopravní bezpečnost se zlepšila 

e) nedokážu zodpovědět 

5) Ovlivnil Vás obchvat ještě v něčem jiném? 

D) ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY 

1) Jaký je Váš věk? 

a) 0-18 

b) 19-35 

c) 36-50 

d) 51-65 

e) 66 a více 



2) Pokud chcete nějak doplnit své odpovědi na téma obchvatu Chrudimi, můžete tak 

učinit zde: 

 

Příloha 2: Otázky pro terénní šetření 

1. Bydlíte/pracujete v této oblasti? 

2. Jak hodnotíte výstavbu obchvatu? Jste s ním spokojen/a? Jak a proč? 

3. Zaznamenal/a jste, že se díky obchvatu změnila dopravní vytíženost v této části 

Chrudimi? Pokud ano, mělo to podle Vás vliv i na dopravní bezpečnost v této 

lokalitě? 

4. Zaznamenal/a jste, že se díky obchvatu změnila hlučnost a znečištění ovzduší? 

5. Pozorujete, že po otevření obchvatu volíte jiné trasy při jízdě ve směru na 

Slatiňany/Pardubice? (Jaké jste volil/a dříve a jaké dnes?)  

6. Chtěl/a byste k obchvatu dodat ještě něco dalšího? Ovlivnil Vás obchvat ještě 

v něčem jiném? 

 

Příloha 3: Otázky pro vedoucího Odboru dopravy Chrudim  

1. Jak vnímáte, že se díky obchvatu změnila dopravní situace v Chrudimi? 

2. Kde se podle Vás díky první etapě obchvatu dopravní situace zlepšila, a kde naopak 

vznikl nový problém? 

3. Jak je dle Vašeho názoru obchvat vnímán obyvateli města?  

4. Byl patrný zájem/nezájem o obchvat ze strany místních? Bylo jim umožněno 

projevit svůj názor? Jaké zkušenosti máte z veřejného projednávání obchvatu? 

5. Bylo plánování obchvatu a jeho samotná výstavba doprovázeno podporou/protesty 

ze strany obyvatel?  

6. Jaký je Váš osobní názor na obchvat? Jak byste zhodnotil jeho přínos v souvislosti 

se změnou dopravní bezpečnosti, nárůstu hluku a znečištění ovzduší? 

 


