Tisková zpráva
Jak cestujeme do Brna a v Brně?
V Brně, 24. února 2015

Společnost Brněnské komunikace a.s. zajišťuje pro Statutární město Brno jedinečný a rozsáhlý
průzkum o dopravním chování cestujících na území města Brna. Během průzkumu, který bude
anonymní, osloví tazatelé 4200 respondentů přijíždějících do Brna.
Od 3. do 15. března 2015 bude probíhat na významných přestupních uzlech města Brna (např.
Zvonařka, Hlavní nádraží, Královo Pole nádraží, Mendlovo náměstí, Úzká, Stará Osada)
směrový průzkum založený na osobním dotazování metodou Face to face.
Po dobu průzkumu v době od 6.00 do 22.00 hodin budou na 11 přestupních uzlech osloveni
cestující (osoby starší 15 let), kteří přijíždějí regionálními spoji železniční a autobusové
dopravy, se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku. Za spolupráci a 2 minuty svého času, který
stráví v rozhovoru s tazatelem, obdrží všichni respondenti drobný praktický dárek.
Tazatelé, kteří budou zřetelně označeni, budou respondenty kontaktovat na nástupištích
(perón, zastávka) po výstupu z regionálního spoje. Bude je zajímat, odkud cestující přijeli, kam
se budou dále dopravovat, jaký zvolí dopravní prostředek, kde a jak často musí přestupovat
nebo např. jak často obvykle cestují do Brna.
Cílem celé akce je zjištění dopravního chování cestujících z regionu, tedy přehled důležitých
cílových oblastí na území města Brna, preference volby veřejných dopravních prostředků,
přestupovost nebo také četnost cest.
Získané informace poskytnou podrobnou analýzu volby městské hromadné dopravy – ať už
jsou to tramvaje, trolejbusy či autobusy - pro cesty ze zdrojů do cílů na území města Brna a
okolí. Poslouží také jako významný podklad pro dopravní plánování a v neposlední řadě budou
velkým přínosem pro tvorbu dopravních modelů města Brna.
Akce bude realizována firmou FOCUS Marketing & Social Research a pro Brno bude takto
komplexní průzkum velkou premiérou.

Pro úplnost jsou v tabulce uvedeny dopravní uzly vybrané pro směrový průzkum:
Poř.č. Název zastávky

spojení

Seznam linek
regionální

1
2

Brno, Hlavní nádraží
Brno, Zvonařka

vlak
bus

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Brno, Tržní
Brno, Židenice, nádraží
Brno, Královo Pole, nádraží
Brno, Mendlovo nám.
Brno, Královo Pole, nádraží
Brno, Úzká
Brno, Osová
Brno, Stará osada
Brno, Lesná

bus
vlak
vlak
bus
bus
bus
bus
bus
vlak

104, 105, 106, 107
108, 109, 601, 602
106, 107, 601, 602, 701, 702
S2, S3, S6, R6
S3, R3
405, 406
301
701, 702
403, 404
201, 202
S3
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