ANALÝZA E-MOBILITY
ZLÍNSKÉHO KRAJE

OBSAH
Vymezení klíčových pojmů .............................................................................................................................. 5
Znečištění ovzduší sektorem dopravy v Evropské unii ................................................................................ 6
Alternativní pohon ...................................................................................................................................... 9
Elektrický pohon ...................................................................................................................................... 9
Zemní plyn ............................................................................................................................................... 9
Vodíkový pohon..................................................................................................................................... 10
Nemotorová doprava .................................................................................................................................... 10
Návaznost na strategické dokumenty národní a krajské úrovně .................................................................. 11
Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 ................................................. 11
Národní akční plán čisté mobility .............................................................................................................. 12
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013–2020................................ 14
Současný stav implementace e-mobility v ORP Zlínského kraje ................................................................... 16
Bystřice pod Hostýnem ............................................................................................................................. 17
Holešov ...................................................................................................................................................... 18
Kroměříž .................................................................................................................................................... 18
Otrokovice ................................................................................................................................................. 19
Rožnov pod Radhoštěm ............................................................................................................................ 20
Uherské Hradiště ....................................................................................................................................... 20
Uherský Brod ............................................................................................................................................. 21
Valašské Klobouky ..................................................................................................................................... 21
Valašské Meziříčí ....................................................................................................................................... 22
Vsetín......................................................................................................................................................... 23
Zlín ............................................................................................................................................................. 24
Externí zdroje financování projektů e-mobility ............................................................................................. 26
Operační program Doprava (OPD) ............................................................................................................ 26
Integrovaný regionální operační program (IROP) ..................................................................................... 26
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) ..................................... 26
Národní program Životní prostředí ........................................................................................................... 27
Vyhodnocení postojů obyvatel Zlínského kraje k využití šetrných forem dopravy ....................................... 28
Zdroje ............................................................................................................................................................ 43
2

SEZNAM OBRÁZKŮ
Obrázek 1: Emise skleníkových plynů z dopravy v období 1990-2017. Zdroj: Evropská agentura životního
prostředí (2018b). ........................................................................................................................................... 7
Obrázek 2: Podíl druhů dopravy na emisích skleníkových plynů v roce 2016. Zdroj: Evropská agentura
životního prostředí (2018b)............................................................................................................................. 8
Obrázek 3: Podrobné rozdělení silniční dopravy jako zdroje emisí skleníkových plynů. Zdroj: Evropská
agentura životního prostředí (2018b). ............................................................................................................ 8
Obrázek 4: Struktura strategických cílů NAP ČM. Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (2015). ...... 13
Obrázek 5: Prioritní oblast Rozvoj města existujícího Strategického plánu rozvoje města Kroměříže na léta
2010 – 2020 Zdroj: Město Kroměříž (2014). ................................................................................................. 19
Obrázek 6 Náhled dotazníku Doprava ve Zlínském kraji ............................................................................... 28
Obrázek 7: Věkové kategorie respondentů. Zdroj: autorský tým. ................................................................ 29
Obrázek 8: Respondenti podle přítomnosti zletilých a nezletilých dětí v domácnosti. Zdroj: autorský tým.
....................................................................................................................................................................... 30
Obrázek 9: Formy pohybu po městech, odpovědi respondentů. Zdroj: autorský tým. ................................ 31
Obrázek 10: Formy pohybu po městech, odpovědi respondentů mužů. Zdroj: autorský tým. .................... 32
Obrázek 11: Formy pohybu po městech, odpovědi respondentek žen. Zdroj: autorský tým. ...................... 32
Obrázek 12: Formy pohybu po městech, věkové rozložení odpovědí. Zdroj: autorský tým. ........................ 33
Obrázek 13: Podíl jednotlivých a předplacených jízdenek mezi muži. Zdroj: autorský tým. ........................ 35
Obrázek 14: Podíl jednotlivých a předplacených jízdenek mezi ženami. Zdroj: autorský tým. .................... 35
Obrázek 15: Jednotlivé a předplacené jízdenky ve vztahu k věku respondenta. Zdroj: autorský tým. ........ 36
Obrázek 16: Cena jednorázové jízdenky nakupované respondenty. Zdroj: autorský tým. ........................... 36
Obrázek 17: Vnímání ceny jednotlivé jízdenky v rozlišení mezi pohlavími. Zdroj: autorský tým. ................. 37
Obrázek 18: Vnímání ceny jednotlivé jízdenky v rozlišení mezi věkovými skupinami. Zdroj: autorský tým. 38
Obrázek 19: Ochota respondentů používat v budoucnu vozidlo na alternativní pohon. Zdroj: autorský tým.
....................................................................................................................................................................... 40
Obrázek 20: Ochota respondentů používat v budoucnu vozidlo na alternativní pohon v rozlišení na
uživatele IAD a ostatní respondenty. Zdroj: autorský tým. ........................................................................... 41
Obrázek 21: Ochota respondentů používat v budoucnu vozidlo na alternativní pohon podle pohlaví
respondentů. Zdroj: autorský tým. ............................................................................................................... 41
Obrázek 22: Ochota respondentů používat v budoucnu vozidlo na alternativní pohon podle věkových
skupin. Zdroj: autorský tým. .......................................................................................................................... 42

3

SEZNAM TABULEK
Tabulka 1: Vybraná opatření dokumentu Dopravní politika ĆR .................................................................... 11
Tabulka 2: Porovnání ORP Zlínského kraje s ohledem na přístup k e-mobilitě ke dni 28. 2. 2019 ............... 25
Tabulka 3: Důvody nevyužití MHD pro pohyb ve městech. .......................................................................... 34
Tabulka 4: Druhy alternativních pohonů uváděné respondenty. ................................................................. 39

4

VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH POJMŮ
Čistá mobilita je pojmem, který v současné době rezonuje celým světem, a to v kontextu udržitelného
rozvoje, zejména otázek znečištění ovzduší emisemi a hlukem, a v kontextu rozvoje inovativních technologií,
které pronikají do oblasti dopravy. V důsledku uvědomění si těchto hrozeb mnoho národních i regionálních
vlád přistupuje aktivně k technologickému výzkumu, rozvoji infrastruktury na svém území i osvětovému
šíření povědomí a dotační podpoře čisté mobilitě, jejíž nedílnou součástí je také elektromobilita a využívání
jiných alternativních pohonů motorových vozidel (Xu a Su 2016) . Samotný termín emobilita se podle Filha
et al. (2015) vztahuje na vozidla, která jsou primárně napájena pomocí elektrické energie s možností
existence také vedlejšího, záložního zdroje napájení a jeho konkrétní funkce. Autoři také uvádějí, že není
výsadou pouze silničního provozu, ale lze ji použít také v jiných druzích dopravy. Pojem je spoje se vznikem
nového odvětví, které nejen vyrábí tato vozidla, ale také se zasazuje o jejich širší využití, technologické
zdokonalování, včetně rozvoje návazné infrastruktury, která je nezbytná pro jejich bezproblémový a pro
uživatele pohodlný provoz.
Spolu s pojmem čistá mobilita je široce skloňovaným konceptem také udržitelná mobilita. Také tento
pojem, jako mnoho dalších, které jsou spojeny s adjektivem udržitelný, vychází z a rozšiřuje definici
udržitelného rozvoje, jejímž nejčastějším zdrojem je zpráva Gro Harlem Bruntlandové Naše společná
budoucnost (World Commission on Environment 1987). Gudmundsson (2004) shrnuje definice pojmu
udržitelná doprava do několika společných bodů, a sice:


Mezigenerační udržitelnost a neohrožení budoucího ani současného rozvoje,



Dostupnost, efektivní fungování dopravních systémů a jejich podporu ekonomickému a
regionálnímu rozvoji a



Snižování emisí, využití obnovitelných zdrojů, využití neobnovitelných zdrojů v podobném tempu,
jakým jsou nahrazovány novými substituty a snižování dopadu na využití půdy a produkci hluku.

Pojem udržitelní dopravy je často spojován s mobilitou uvnitř a v blízkém okolí měst, v nichž existuje
potenciál pro široký rozvoj veřejných dopravních systémů, které budou konkurencí individuální
automobilové dopravy a zároveň se jedná o urbanizované prostory obsluhované nejen dopravou osobní,
ale také dopravou nákladní, která je spojena s vysokou koncentrací obyvatel a ekonomických činností ve
městech. Banister (2008) vysvětluje, že pro udržitelnost urbánní dopravy je třeba dosáhnout vyšší
efektivnost dopravních systémů, využívat konkrétní druhy dopravy preferenčně, zkracovat cestované
vzdálenosti a také snižovat potřebu cestovat. Zároveň poukazuje základní principy udržitelnosti dopravy,
které se mohou objevovat ve veřejných politikách, které tento koncept prosazují:
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využití nových technologií (zde explicitně zmiňuje potřebu v automobilovém průmyslu zdůraznit
prioritní oblasti pro jejich zavádění, včetně zajištění rozvoje hybridních vozů nebo vozů na
alternativní pohon),



regulaci odvětví a ceny, které odráží negativní externality dopravy,



integrovaný přístup k využití půdy a



cílené zvyšování informovanosti, využití demonstračního efektu, nebo individuální marketing pro
zvýšení akceptovatelnosti řešení spojených s udržitelnou mobilitou veřejností (Banister 2008).

Udržitelnost mobility ve vybraných municipalitách byla již hodnocena rovněž z empirického hlediska
například metodou výpočtu Indexu udržitelné městské mobility, která zahrnuje dimenze dostupnosti,
environmentální, politické dimenze, infrastrukturu, nemotorové formy dopravy, integrované plánování,
plynulost a bezpečnost a městské dopravní systémy (Silva et al. 2010; Miranda a Rodrigues da Silva 2012).
Ve spojení s novými technologiemi, které se stávají součástí automobilového průmyslu, ale také s těmi,
které umožňují pronikání automatických automobilů do provozu, zavádění inteligentních dopravních
systémů, nositelné elektroniky a v neposlední řadě ve spojení se sdílenou ekonomikou, se do prostředí
dopravy prosazuje také pojem chytrá mobilita (z anglického smart mobility). Chytrá mobilita představuje
významnou transformaci v sektoru dopravy z hlediska jeho organizace a fungování (Docherty et al. 2018).
Zahrnuje v sobě také environmentální koncept ve smyslu dlouhodobé udržitelnosti sektoru dopravy, podle
Garau, Masala a Pina (2016) je však chytrá mobilita přístupem, který v sobě dimenzi udržitelnosti zahrnuje
a vedle ní má také další aspekty, což z něj činí udržitelné dopravě nadřazený koncept.
Docherty et al. (2018) popisují chytrou mobilitu jako koncept složený z několika pilířů, mezi něž patří
nahrazení vztahu vlastnictví vztahem uživatelským, informace generované a zaměřené na uživatele,
inteligentní infrastruktura, elektrifikace a udržitelnost, automatizace vozů. Chytrá mobilita je tedy
komplexním konceptem, který vede k uživatelsky příjemnější, environmentálně a ekonomicky udržitelné
formě reorganizace sektoru dopravy.

Znečištění ovzduší sektorem dopravy v Evropské unii
Sektor dopravy je významným zdroje znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se o oxidy dusíku, oxid uhelnatý,
oxidy síry, prachové částice a jiné látky. Dlouhodobou vizí nadnárodních sdružení, jichž je Česká republika
členem, včetně Evropské unie, je snižování emisí produkovaných sektorem dopravy. V rámci Evropské unie
došlo v od roku 1990 ke snížení emisí mnoha z těchto látek, ovšem tempo jejich snižování je pomalejší, než
tyto instituce očekávaly (Evropská agentura životního prostředí 2018a).
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Zdrojem 27 % všech emisí skleníkových plynů v Evropské unii je sektor dopravy (Evropská agentura
životního prostředí 2018b). Emise skleníkových plynů (včetně CO2, N2O a CH4) jsou předmětem několika
politik realizovaných Evropskou unií, které dopadají také na Českou republiku, a tedy Zlínský kraj. Obecným
cílem je snižovat jejich množství - tento cíl byl kvantitativně vyjádřen v Bílé knize „Plán jednotného
evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně
využívajícího zdroje“ jako snížení emisí skleníkových plynů o 60 % v porovnání s rokem 1990, a to do roku
2050 (Evropská komise 2011). V poslední dekádě zaznamenaly celkové emise skleníkových plynů ze sektoru
dopravy pokles způsobený především krizovou ekonomickou situací na přelomu prvního a druhého
desetiletí 21. století. V současnosti se však i díky ekonomické konjunktuře a zvýšeným výkonům sektoru
dopravy s ní spojených celkové emise zvyšují, přestože dosud nedosáhly předkrizové úrovně (viz obrázek
1). Česká republika zaznamenala v období 1990 – 2016 narůst na cca 148 % referenčního základu (Evropská
agentura životního prostředí 2018b).

Obrázek 1: Emise skleníkových plynů z dopravy v období 1990-2017. Zdroj: Evropská agentura životního prostředí
(2018b).

Vnitřní rozdělení emisí skleníkových plynů z dopravy znázorněné na obrázku 2, ukazuje především na silniční
dopravu jako hlavního původce, kdy tato je producentem bezmála tří čtvrtin emisí skleníkových plynů. Při
bližším pohledu do sektoru silniční dopravy jsou největším podílníkem na tomto typu znečištění osobní vozy
(viz obrázek 3).
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Obrázek 2: Podíl druhů dopravy na emisích skleníkových plynů v roce 2016. Zdroj: Evropská agentura životního pros tředí
(2018b).

Obrázek 3: Podrobné rozdělení silniční dopravy jako zdroje emisí skleníkových plynů. Zdroj: Evropská agentura životního
prostředí (2018b).
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V souvislosti s těmito skutečnostmi je srozumitelní, že Bílá kina z roku 2011 uvádí jako jedno z opatření
směřujících ke snížení emisí skleníkových plynů, ale také jiných znečišťujících látek využívání
nízkouhlíkových paliv a nekonvenčních automobilů ve městech (Evropská komise 2011).

Alternativní pohon
ELEKTRICKÝ POHON
Alternativní pohon vozidel je otázkou více technologií, než jen pohonu na elektrickou energii, v současné
době je však právě tento pohon široce diskutovaný. Samotný pojem elektromobil je laickou veřejností široce
používán, avšak z možných kombinací je názvem pro bateriové elektrické vozidlo (BEV). Jedná se o vozidla
poháněná elektromotorem z akumulátoru (Ministerstvo životního prostředí ČR 2017). Elektromotor může
při snižování rychlosti také energii pro akumulátor generovat (Evropská agentura životního prostředí 2016).
Dále existují také vozy, které jsou poháněny elektrickou energií pouze částečně a kombinují pohon více
zdroji energie - jedná se o tzv. hybridní vozy. Plug-in hybridní vozidlo (obvykle označované anglickou
zkratkou PHEV z plug-in electric vehicle) je charakteristické osazením akumulátorem s vysokou kapacitou a
schopností relativně kratšího dojezdu (v porovnání s BEV) za pohánění elektromotorem. Osazeno je ale také
spalovacím motorem, který je možné využít pro delší trasy. Dalším typem hybridního vozu je REEV
(z anglického range-extended electric vehicles), jehož spalovací motor plní funkci pohonu generátoru, který
nabíjí akumulátor vozidla. Slouží především v situacích, kdy dojezd vozidla na akumulátor je nedostatečný,
není však předpokládáno jeho plnohodnotný provoz (Ministerstvo životního prostředí ČR 2017). Hybridních
automobilů existuje více typů, všechny však mají společné to, že kombinují více zdrojů energie ke svému
pohonu.
V souvislosti se snahou snížit emise z dopravy, existují vedle elektromobilů také další alternativní druhy
pohonu. Patří sem stlačený zemní plyn (CNG z anglického compressed natural gas), zkapalněný ropný plyn
(LPG z anglického liquid petroleum gas), metanol, etanol, biodiesel, nebo vodík. Některé z nich mohou být
používání v kombinaci s existujícími konvenčními palivy, některé mohou představovat samostatnou
alternativu klasických paliv (Hickman a Banister 2014).
Za výhody elektromobilů lze považovat především snížení emisí z dopravy, které bude obzvláště významné
ve městech, dále menší závislost na fosilních palivech, jejichž zdroje nejsou v České republice lokalizovány
v dostatečném počtu, a proto je Česká republika závislá na zahraničních dodávkách, snížení hladiny hluku.
Mezi nevýhody patří vyšší pořizovací cena, omezená nabídka vozidel, dojezdová vzdálenost, absence
dobíjecí infrastruktury a menší zkušenosti s provozem tohoto typu vozidla, jak na straně koncového
uživatele, tak na straně výrobců a servisů vozidel (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 2015)

ZEMNÍ PLYN
Zemní plyn je směsicí uhlovodíků, mezi nimiž převažuje metan (CH4). Pro pohon vozidel se v současnosti
využívá ve dvou podobách, a sice jako stlačený zemní plyn (CNG) nebo jako zkapalněný zemní plyn (LNG).
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CNG je produkován jako zemní plyn stlačený na méně než 1 % svého původního objemu při standartním
atmosférickém tlaku. Zkapalněný zemní plyn (LNG) je produkován prostřednictvím procesu, při němž je
vyčištěn od nečistot a ochlazen na teplotu okolo -162 °C při atmosférickém tlaku (U.S. Department of Energy
2018b; Budín 2015).
Při využití v provozu jsou automobily poháněné energií získanou ze zemního plynu stejně jako běžné
benzinové nebo dieselové automobily poháněné zážehovým motorem, který funguje na stejných
principech. Palivem je směs vzduchu a zemního plynu. Ten je uložen v nádrži vozu, typicky v jeho zadní části.
Mimo automobily poháněné čistě zemním plynem, existují také kombinace využívající dva oddělené
systémy pohonu, které umožňují využívat k pohonu automobilu zemní plyn a běžná paliva, případně
existuje kombinace, při níž je automobil poháněn energií ze zemního plynu, ovšem pro zážeh využívá
dieselový pohon (U.S. Department of Energy 2016).

VODÍKOVÝ POHON
Vodíkový pohon je potenciálně bezemisním pohonem využívajícím chemickou reakci vodíku (H2) nejčastěji
prostřednictvím palivového článku, v němž reaguje se vzduchem. V palivovém článku je vyrobena elektrická
energie, kterou automobil používá pro svůj pohon v kombinaci s elektromotorem, jedná se tedy v zásadě
také o variantu elektromobilu, ovšem s výrobou elektrické energie jiným způsobem a přímo uvnitř vozu,
namísto jejího skladování v bateriích. Existuje také alternativa, kdy je vodík využit jako palivo v zážehovém
motoru, tato ovšem není zcela bezemisní, proto je zájem soustředěn především na palivové články
s bezemisním provozem. Výhodou provozu automobilů s vodíkovými palivovými články je mimo
bezemisního provozu také možnost rychlého nabíjení (U.S. Department of Energy 2018a).

NEMOTOROVÁ DOPRAVA
Do nemotorové dopravy bývá nejčastěji řazena pěší a cyklistická doprava. Jen výjimečně se objevují také
sezónní způsoby nemotorové dopravy jako např. koně nebo běžky). Nemotorovou dopravu je možno
charakterizovat člověku nejprospěšnější s ohledem na zachování zdravotní kondice. Na druhou stranu je
zřejmá také vysoká míra zranitelnosti subjektů nemotorové dopravy (pěší nebo cyklisté). (Ústav územního
rozvoje, 2013)
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NÁVAZNOST NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY NÁRODNÍ A
KRAJSKÉ ÚROVNĚ
Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do
roku 2050
Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 (dále jen Dopravní politika) obecně
podporuje využití alternativních pohonů v dopravě, a to zejména takových, které představují nižší zátěž pro
životní prostředí z hlediska znečištění ovzduší a hlukového znečištění. Zároveň dokument poukazuje na
potřebu snížit spotřebu automobilových benzinů a motorové nafty. Ve vztahu k individuální automobilové
dopravě zmiňuje nutnost podpory alternativních způsobů využívání automobilů, a to zejména carsharing a
carpooling.
Dopravní politika zmiňuje konkrétně emobilitu zejména v souvislosti s potřebou řešit dopravní situaci ve
městech, konkrétně zásobování. To by mělo být podle dokumentu zajištěno prostřednictvím takových
vozidel, která budou co nejmenší zátěží pro životní prostředí a budou tedy využívat alternativních pohonů,
včetně elektromotoru. Daleko častěji se Dopravní politika zaměřuje obecně na podporu alternativních
forem pohonu, včetně návazné infrastruktury. Podpora výzkumu a vývoje vozidel na alternativní pohon je
rovněž součástí této strategie. Emobilita je dále tématem, které je významné z hlediska zajištění energií pro
dopravu, a sice v kontextu zajištění dostatečné stability energetických sítí.
Tabulka 1: Vybraná opatření dokumentu Dopravní politika ĆR

Priorita

Opatření

Provoz a bezpečnost

Funkční

dopravy

dopravy

systém

osobní

Podporovat

koncepty

„carsharing“

a

„carpooling“, rozvíjet informační systémy o
těchto konceptech a navrhnout metodickou
podporu pro vyhodnocování vhodnosti realizace
v konkrétních oblastech.

Zdroje pro dopravu

Zajištění energií pro dopravu

Vytvářet podmínky pro vybavení dopravní
infrastruktury napájecími a plnícími stanicemi
pro alternativní energie v souladu s procesy
řešenými na evropské úrovni.
Snižování spotřeby automobilových benzínů a
motorové nafty v dopravě a jejich náhrada
alternativními palivy. S ohledem na rafinační
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proces podporovat vhodnou fiskální politikou
vyváženost spotřeby automobilových benzínů a
motorové nafty i ve vazbě na očekávaná opatření
EU. Zvyšovat podíl alternativních paliv.
Snížit emise NOx, VOC a PM 2,5 ze sektoru silniční
dopravy obnovou vozového parku ČR a zvýšením
podílu alternativních pohonů.
Moderní

Moderní

technologie,

výzkum, vývoj a inovace

výzkum,

vývoj

technologie,

Podporovat

výzkum

a

vývoj

vozidel

na

alternativní pohon.

a

inovace, kosmické
technologie
Zdroj: (Ministerstvo dopravy ČR 2013a)

Národní akční plán čisté mobility
Národní akční plán čisté mobility (dále jen NAP ČM) je strategickým dokumentem, který se na národní
úrovni dotýká problematiky emobility nejvíce. Jeho existence je zakotvena již v Dopravní politice a
legislativně vychází z požadavků Evropské unie „směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro
alternativní paliva na přijetí příslušného vnitrostátního rámce politiky pro rozvoj trhu alternativních paliv
v odvětví dopravy a příslušné infrastruktury“ (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 2015). Mimo
elektromobility se zabývá zejména CNG, LNG a palivovými články. Dokument si klade za cíl vytvořit
prostředí, které bude vhodné pro podporu široké palety alternativních pohonů bez toho, aby byla některá
z technologií podporována přednostně.
Dokument obsahuje celkem 5 strategických cílů (viz obrázek 4), z nichž první je zaměřen na rozvoj
elektromobility. V jeho rámci jsou navrhována opatření, která se zaměřují na infrastrukturu dobíjecí sítě pro
elektromobily. Podpora do této oblasti směřuje především ve formě finančních podpor pro výstavbu
infrastruktury. Další oblastí v rámci strategického cíle je stimulace poptávky koncových uživatelů po
elektromobilech. Ta je plánována formou finanční podpory soukromému i veřejnému sektoru, dále
zvýšením odpisů, zvýhodněním dálničních známek, sazeb silniční daně, aj. Dále jsou v rámci strategického
cíle navržena opatření pro podporu dobrého vnímání elektromobility ze strany zákazníků – uživatelů
elektromobilů. Osvěta je doplněna také opatřeními jako zvýhodněné parkování, využití pruhů pro autobusy
nebo speciální značení vozidel. Další oblast se zaměřuje na zlepšování podmínek pro výkon podnikání v
oblastech souvisejících s elektromobilitou. Konkrétní opatření v této oblasti zahrnují zejména legislativní
úpravy vztahující se ke kvalifikaci dotčených pracovníků. Poslední oblastí, v níž ovšem nejsou navrhována
konkrétní opatření, je koordinace rozvoje nabíjecí infrastruktury a distribuční soustavy. Podobně jako
v dokumentu Dopravní politika je i zde zmíněna návaznost rozvoje elektromobility s nároky na distribuční
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soustavu elektrické energie a potřeba připravit se na možné výkyvy v poptávce a dodávkách elektrické
energie spojené s nároky sektoru elektromobility.

Rozvoj
elektromobility

• Usnadnění výstavby dobíjecí infrastruktury v oblasti
elektromobility
• Stimulace poptávky po elektromobilech
• Vytváření podmínek pro lepší vnímání
elektromobility na straně potenciálních zákazníků
• Zlepšování podmínek pro výkon podnikání v
oblastech souvisejících s elektromobilitou
• Koordinace rozvoje nabíjecí infrastruktury a
distribuční soustavy

Rozvoj vozidel na
CNG

• Usnadnění výstavby infrastruktury plnicích stanic
• Stimulace poptávky po vozidlech na CNG
• Vytváření podmínek pro lepší vnímání vozidel na
CNG na straně potenciálních zákazníků

Rozvoj vozidel na
LNG

• Vytváření základních podmínek pro budoucí
rozvoj trhu motorových vozidel na LNG
• Doplnění současného legislativního rámce ve
vztahu k vozidlům na LNG

Nastartování
rozvoje vodíkové
technologie v
dopravě
Výzkum a vývoj v
oblasti
alternativních
paliv
Obrázek 4: Struktura strategických cílů NAP ČM. Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (2015).
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Analogickým způsobem je v dokumentu obsažen také druhý strategický cíl - Rozvoj vozidel na CNG (viz
obrázek 4), kdy první oblastí je usnadnění výstavby infrastruktury plnicích stanic, a to zejména formou
investiční podpory. Druhou oblastí je stimulace poptávky po vozidlech poháněných CNG, která je podpořena
zejména nižším zdaněním u silniční daně a snížené sazby u daně spotřební, dotační podpory pro veřejnou
správu a veřejné dopravce nebo úlevy z ceny dálničních známek. Třetí oblastí je pak vytváření podmínek pro
lepší vnímání vozidel na CNG na straně potenciálních zákazníků. Její opatření se orientují zejména na řešení
problémů s garážováním vozidel, zakotvení těchto řešení do legislativy a v osvětové činnosti.
Dalším strategickým cíle NAP ČM je Rozvoj vozidel na LNG. První oblastí v rámci tohoto cíle je vytváření
základních podmínek pro budoucí rozvoj trhu motorových vozidel na LNG orientována zejména na budování
nezbytné infrastruktury plnicích stanic. Druhá oblast - doplnění současného legislativního rámce ve vztahu
k vozidlům na LNG – se orientuje na opatření směřovaná k daňovým úlevám nebo možnostem servisování
vozidel na LNG.
Čtvrtým strategickým cílem NAP ČM je Nastartování rozvoje vodíkové technologie v dopravě. Navržená
opatření směřují k legislativním úpravám v oblasti silniční daně a servisování vozidel, podporu výzkumu
v oblasti vodíkové technologie a posouzení potenciálu této oblasti pro rozvoj dopravy v podmínkách České
republiky. Po posouzení budoucí perspektivy je možno v případě pozitivního výhledu zvažovat další formy
přímé finanční podpory pro nákup vozidel, jejich upřednostňováni v provozu analogicky jako u
elektromobilů.
Pátým strategickým cílem NAP ČM je Výzkum a vývoj v oblasti alternativních paliv, který je orientován nejen
na podporu stávajících a budoucích výzkumných projektů, ale také na přípravy lidských zdrojů pro jejich
výzkum na vysokých a středních školách, včetně spolupráce vysokých škol s praxí. Podporovaný výzkum by
se měl orientovat nejen na technologický pokrok v oblasti alternativních pohonných látek, ale také na jejich
dopady na lidské zdraví a životní prostředí.

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky
pro léta 2013–2020
Tato strategie je z pohledu emobility obecně zaměřena na propagaci cyklopravy nejen jako alternativy ke
konvenčním formám přepravy používajícím spalovací motory a podílejících se na znečištění ovzduší,
případně hlukovém znečištění, primárním cílem strategie je popularizace této formy dopravy a zvýšení
jejího podílu na krátkých vzdálenostech do 5 km, a to zejména ve městech (Ministerstvo dopravy ČR 2013b),
což bude mít pozitivní dopad také na lidské zdraví mimo jeho ovlivnění znečištěním motorovou dopravou.

14

Nicméně emobilita je součástí této strategie, a to zejména v podobě podpory využití elektrokol, které majá
usnadnit pohyb po městě zejména starším občanům, případně mají kompenzovat jinak nevhodný profil tratí
uvnitř měst i mimo ně při turistickém využití cyklodopravy. Mimo osobní dopravy strategie uvažuje také
rozvoj cyklodopravy v oblasti drobných nákladů, jejichž přeprava bude s pomocí elektromotoru rovněž
častější.
Ve strategické části dokumentu je oblast emobility pokryta v rámci Specifického cíle 3 - Realizace projektu
cyklistické akademie, cíle 3.2 Zefektivnění propagace cyklistické dopravy jako součásti životního stylu. Jedno
z opatření tohoto cíle – Podpora e-mobility, je soustředěno právě na podporu elektrokol a zejména tedy
využití elektrokol, jejichž elektromotor je účinný pouze při šlapání, aby takto byl zachován také aspekt
posílení zdraví jednotlivce využívajícího tuto formu dopravy.
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SOUČASNÝ STAV IMPLEMENTACE E-MOBILITY V ORP
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Následující část popisuje současný stav e-mobility v působnosti vybraných obcí Zlínského kraje. Jako
relevantní byly určena sídla na úrovni obce s rozšířenou působností (ORP). Právě status ORP do značné
míry determinuje rozsah agend a pozici obce v územní struktuře kraje. Z popsaného pak vyplývá větší
potenciál pro využívání e-moblity právě v obcích kategorie ORP.
Kapitola se opírá o obsahovou analýzu strategických a koncepčních dokumentů i výsledky dotazníkového
šetření, kdy byly přímo osloveni zástupci relevantních odborů městských úřadů s několika otázkami
ohledně zavedení e-mobility do běžného chodu úřadu (viz Tabulka 2: Porovnání ORP Zlínského kraje s
ohledem na přístup k e-mobilitě).
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Bystřice pod Hostýnem

2014

2016

•říjen: zapůjčen lehký užitkový elektromobil CITYFORT italské výroby
k nenáročným pojezdům po městě pro Technické služby města

•listopad: Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické
služby Bystřice pod Hostýnem, s. r. o., souhlasí s úmyslem nákupu 5 ks
elektromobilů a jednohlasně pověřuje jednatele společnosti k podání
žádostí na dotace

•květen: usnesení Rady o podpoře nákupu elektromobilů zrušeno

2018

•listopad: Rada města v působnosti jediného společníka společnosti TS
potvrzuje svůj souhlas se záměrem TS nakoupit 5 ks elektromobilů (1 ks
osobní vozidlo, 1 ks dodávka, 2 ks lehkého nákladního vozidla a 1 ks skútr) a
pověřuje jednatele k vypsání výběrového řízení na dodávku uvedených
vozidel za podmínek Výzvy č. 21/2017 Podpora alternativních způsobů
dopravy Státního fondu životního prostředí ČR
•listopad: zprovozněna dobíjecí stanice pro elektromobility v lokalitě
záchytného parkoviště pro návštěvníky Hostýna na ulici Jeřabinova.

Zdroj: (Město Bystřice pod Hostýnem 2018; Gábová 2018) ,

V Bystřici pod Hostýnem funguje rovněž taxislužba, která ke svému provozu od roku 2018 využívá
elektromobil Nissan Leaf (Červenka 2018).
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Holešov

2018

•duben: zprovozněna dobíjecí stanice pro mobilní telefony, elektrokola a
elektromobily v lokalitě průchodu do zámku

Zdroj: (Helsnerová 2018)

Kroměříž

2017
2018

•leden: MHD provozovaná společností Kroměřížské technické služby,
s.r.o. zapojila do provozu dva autobusy Iveco Bus Urbanway CNG

•červenec: MHD provozovaná společností Kroměřížské technické služby,
s.r.o. zapojila do provozu další autobus poháněný CNG
• červenec: Rada města odsouhlasila nájemní smlouvu pro pozemky, na
kterých budou umístěny dobíjecí stanice pro elektromobily v lokalitách
Riegrovo a Hanácké náměstí

Zdroj:(Vondrášek 2017, 2018; Město Kroměříž 2018)

Oblast elektromobility je ve městě Kroměříž zastoupena také v rámci existujícího Strategického plánu
rozvoje města Kroměříž na léta 2010 – 2020. Konkrétně tento dokument obsahuje prioritu R1: Dopravní a
technická infrastruktura, R 1.4: Podpora bezmotorové dopravy. V rámci této části strategického plánu je
zmíněna zejména podpora cyklistické dopravy a to jak budováním infrastruktury cyklostezek, tak
prostřednictvím půjčovny městských kol. Mimo cyklodopravu je zmíněna rovněž podpora alternativní
dopravy (Město Kroměříž 2014). Město rovněž připravuje plán udržitelné městské mobility.
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Obrázek 5: Prioritní oblast Rozvoj města existujícího Strategického plánu rozvoje města Kroměříže na léta 2010 – 2020
Zdroj: Město Kroměříž (2014).

Otrokovice

2018

•červen: město souhlasí s investičním záměrem soukromého investora
„Vybudování a provozování veřejné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla“.
V rámci souhlasu město pornajme investorovi prosotr pod dobíjecí stanicí v
lokalitě ulice Nádražní

Zdroj: (Město Otrokovice 2018b)

S ohledem na strategické zajištění oblasti e-mobility ve městě Otrokovice lze konstatovat, že město
připravuje plán udržitelné městské mobility. Příprava plánu je v souladu s obsahem dokumentu Integrovaný
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strategický rozvojový plán města Otrokovice 2014 – 2023, který v Akčním plánu 2018-2020 a také
v Zásobníku projektových záměrů 2018-2023 počítá s vytvořením koncepce dopravy a cyklodopravy (Město
Otrokovice 2018a).

Rožnov pod Radhoštěm

2016
2018

•březen: ve městě byla zprovozněna plnickí stanice CNG v lokalitě ulice
Radhošťská

•únor: Energetické komise Rady města doporučuje Radě zapracovat do
připravované projektové dokumentace na výstavbu kulturního centra
osazení dobíjecí stanice pro elektromobily
•prosinec: Rada města schválila pořízení dvou elektromobilů z dotačních
prostředků Státního fondu životního prostředí

Zdroj: (Město Rožnov pod Radhoštěm 2018a, 2018b, 2016)

Uherské Hradiště

2017
2018

•duben: městská policie testuje elektromobil BMW i3
•září: město pořídilo elektromobil Hyundai Ioniq za finanční asistence
Státního fondu životního prostředí

•červen: dva nové CNG autobusy zapojeny do provozu MHD ve městě
•červenec: dva nové elektrobusy zapojeny do provozu MHD zapojeny

Zdroj: (Město Uherské Hradiště 2017b, 2018b, 2018a ; Trubačík 2017)
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V rámci strategického řízení rozvoje plánuje město v návrhové části Koncepce veřejné dopravy v Uherském
Hradišti ve výhledu za rok 2030 městskou hromadnou dopravu transformovat do kompletně bezemisního
systému právě prostřednictvím parciálních trolejbusů nebo elektrobusů (Město Uherské Hradiště 2017a).
Program rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030 uvádí jako jeden ze svých dlouhodobých cílů Zvýšit
podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce. V rámci rozvojové oblasti Doprava a
infrastruktura si pak stanovuje cíle „Dobudovat a zkvalitnit infrastrukturu pro pěší a cyklistickou dopravu“,
„Zlepšit obslužnost území veřejnou dopravou“, „Zvýšit osvětu, propagaci a výchovu v oblasti udržitelné
městské mobility“ a „Podpořit rozvoj elektromobility a jiných alternativních pohonů“. V rámci posledního
zmíněného cíle se jedná o opatření, která jsou orientována zejména na rozvoj infrastruktury dobíjecích
stanic, podporu carsharingu a mapování možností zapojení elektromobility do systému veřejné dopravy
(Město Uherské Hradiště 2017c).
Mimo tyto strategické dokumenty připravuje město Uherské Hradiště rovněž plán udržitelné městské
mobility.

Uherský Brod
•září: město pořídilo 2 elektrické skútry pro své zaměstnance

2012
Valašské Klobouky

2017

•duben: zastupitelstvo města vzalo na vědomí záměr výstavby prodejny
potravin, jejíž součástí je také dobíjecí stanice pro elektromobily

Zdroj: (Město Valašské Klobouky 2017b)

Strategický plán města Valašské Klobouky do roku 2030 obsahuje jako jednu z oblastí také oblast Doprava.
V jejím rámci jsou zařazeny aktivity Zvyšování podílu nemotorové dopravy ve městě a Zkvalitňování a
efektivizace stávajících dopravních systémů. V rámci první z nich plánuje město podpořit mimo
21

cyklodopravy také koncept carsharingu. V rámci druhé aktivity plánuje město budovat infrastrukturu města
pro nástup elektromobility (Město Valašské Klobouky 2017a).

Valašské Meziříčí

2017
2018

•leden: město požádalo o dotaci na pořízení elektromobilu
•říjen: město pořídilo elektromobil Hyundai Ioniq za finanční asistence
Státního fondu životního prostředí

•prosinec: město zakoupilo elektrokolo na dopravní hřiště. Elektrokolo
bylo pořízeno z prosředků získaných v rámci soutěže Obec přátelská k
seniorům
•červen: ve městě jsou k dispozici tři dobíjecí stanice pro elektromobily, a
to v lokalitách Masarykovy ulice (dvě stanice) a Soudní ulice

Zdroj: (Město Valašské Meziříčí 2018b, 2017a, 2017b; Sobol 2018)

Ve strategickém dokumentu Chytrý ValMez, prioritní oblasti Smart Public Services, strategickém cíli Zvýšit
efektivitu dopravy existuje samostatné opatření Elektromobilita. V jeho rámci plánuje město obměnu
vozového parku za bezemisní a nehlučná vozidla. Nezbytným předpokladem je rozvoj sítě dobíjecích stanic.
V rámci přípravných opatření město realizovalo zmíněný pilotní projekt nákupu elektromobilu, který bude
sloužit jako benchmark v oblasti úspor a očekávaných nákladů pro kompletní obměnu vozového parku,
včetně vozidel MHD (Město Valašské Meziříčí 2018a).
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Vsetín

2016

2017

2018

•červenec: městská policie převzala do svého vozového parku vozidlo
upravené pro pohon na LPG

•prosinec: město po dobu jednoho týdne testovalo elektromobil značky
BMW

•říjen: město zprovoznilo dobíjecí stanici pro elektrokola v lokalitě u budovy
Městského úřadu Vsetín

Zdroj: (Město Vsetín 2018; Mrlina 2017; Město Vsetín 2016)

V rámci strategického řízení rozvoje města připravuje Vsetín plán udržitelné městské mobility.
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Zlín
•zaří: DZSO zkouší první bateriový trolejbus

2016
•duben: městská policie testuje od dubna do října elektromobil značky BMW

2017
•únor: město zakoupilo nákladní vozidlo - elektromobil pro Odbor městské
zeleně

2018

2019

•březen: Technické služby Zlín zakoupily tři nové užitkové elektromobily
•srpen: město zakoupilo elektromobil pro služební cesty referentů magistrátu

•leden: DSZO obdržela první ze sedmi bateriových trolejbusů pro
dopravní obsluhu linky vedoucí ZOO Lešná

Zdroj: (Statutární město Zlín 2018a, 2018b, 2017, 2016; Dopravní společnost Zlín a Otrokovice 2019)

V rámci strategického řízení rozvoje města připravuje statutární město Zlín plán udržitelné městské
mobility.
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Tabulka 2: Porovnání ORP Zlínského kraje s ohledem na přístup k e-mobilitě ke dni 28. 2. 2019

Město

Plán udržitelné
městské
mobility

Vozy ve
vlastnictví
úřadu

MHD

Bystřice pod
Hostýnem
Holešov

Ne

Zatím ne,
plánuje pořízení
Zatím ne,
plánuje pořízení

Ano

Kroměříž
Luhačovice
Otrokovice

Ano
Ne
Ano

Rožnov pod
Radhoštěm
Uherské Hradiště
Uherský Brod
Valašské
Klobouky
Valašské Meziříčí
Vizovice
Vsetín
Zlín

Ano

Ne

Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano

Ne
Ne
Zatím ne,
plánuje pořízení
Ano
Ano2

Vozy v MHD

Ano

CNG

Ano

Bateriový
trolejbus

Ano
Ne

CNG

3

Ano
Ne
Ano

Ano
Ne
Ano
Ano

-

Bateriový
trolejbus
Zdroj: dotazníkové šetření mezi úřady obcí s rozšířenou působností, výsledky analýzy

1

Dobíjecí stanice pro
elektromobily

Plnicí
stanice CNG

Plnicí
stanice LNG

Plnicí
stanice LPG

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano
Ne
Ne

Ano
Ne
Ne

Ne
Ne
Ne

Ano
Ano
Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano1
Ne
Ne

Ano
Ne
NE

Ne
Ne
Ne

Ano
Ano
Ano

Ano
Ne
Ne
Ano

Ano
Ne
Ano
Ano

Ne
Ne
Ne
Ne

Ano
Ano
Ano
Ano

Dobíjecí stanice je v Kunovicích - souměstí
Nejedná se o osobní nebo užitkové vozidlo, ale elektrický skútr
3
Prázdné pole znamená, že zástupce uvedeného města neodpověděl na otázku v dotazníkovém šetření příp. informace není dohledatelná z veřejně dostupných zdrojů
2
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EXTERNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ E-MOBILITY
Operační program Doprava (OPD)
Oblast emobility je v Operační programu Doprava (dále jen OPD) zastoupena především v prioritní ose 2
Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu,
konkrétně specifickém cíli 2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční
síti. Také zde je primárně zmíněna směrnice EU 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
na přijetí příslušného vnitrostátního rámce politiky pro rozvoj trhu alternativních paliv v odvětví dopravy a
příslušné infrastruktury, která byla v době přípravy OPD teprve ve stadiu návrhu. Programový dokument
OPD na tento návrh a objektivní skutečnosti reagoval právě zařazením investiční priority 2.2, jejímž cílem je
„vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti, a to zejména ve městech
a na hlavní síti TEN-T, kde se předpokládá širší využití těchto vozidel“ (Ministerstvo dopravy ČR 2018).
Aktivity podporované v rámci prioritního cíle směřují k doplnění stávající dopravní infrastruktury o síť
plnicích a dobíjecích stanic, bez nichž nelze rozvíjet provoz vozidel na alternativní pohony. Územně je
opatření směřování především do větších měst a k dopravním tahům, které jsou součástí sítě TEN-T.
Úspěšnost aktivit bude sledovány indikátorem „Kapacita zařízení určených k nabíjení vozidel“.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP) je ve své prioritní ose 1 Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné regiony, specifickém cíli 1.2 zaměřen na Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
Tento specifický cíl se týká především veřejné dopravy a posílení jejího podílu na přepravním výkonu.
S ohledem na emobilitu je v rámci specifického cíle podpořen nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel
pro potřeby veřejné dopravy. Zároveň lze podpořit také výstavbu dobíjecích a plnicích stanic pro výše
uvedená vozidla (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2018).

Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK)
V prováděcí fázi OP PIK jsou vyhlašovány výzvy v rámci Programu podpory: Nízkouhlíkové technologie.
Operační program je primárně určen na podporu podnikatelských subjektů, ovšem v rámci zmíněného
Programu: Nízkouhlíkové technologie je možné, aby byl žadatelem o podporu také podniky vlastněné až
ze 100 % veřejným sektorem. V praxi se nabízí využití zejména pro společnosti jako dopravní podniky.
Program konkrétně umožňuje financování pořízení elektromobilů (ve výzvou podporovaných kategoriích
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silničních vozidel) a také pořízení nabíjecích stanic v rámci areálu pro vlastní potřebu příslušného podniku.
(Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2019)

Národní program Životní prostředí
V rámci Národního programu Životní prostředí (dále jen NP ŽP) je emobilita zastoupena především
v prioritní oblasti 5 Životní prostředí ve městech a obcích, podoblasti 2 Udržitelná městská doprava a
mobilita. Mezi podporované aktivity patří například zavádění nízkoemisních zón nebo podpora
alternativních způsobů dopravy (Ministerstvo životního prostředí ČR 2018a).
Právě v této prioritní oblasti jsou periodicky vydávány výzvy, které směřují na veřejnosprávní a vědeckovýzkumné subjekty, díky nimž si tyto mohou nakoupit vozidla na alternativní pohon. Aktuální, třetí, výzva
11/2018 nabízí subjektům možnost pořídit si vozidla na CNG, plug-in hybridy, plně hybridní vozidla,
elektromobily a zároveň s nimi také chytré dobíjecí stanice (smart wallbox) (Ministerstvo životního
prostředí ČR 2018b).
Měkkým nástrojem NP ŽP v oblasti emobility je osvětová činnost prováděná v rámci prioritní oblasti
6 Environmentální prevence, podoblasti 1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, kdy jsou jednou
z podporovaných aktivit osvětové projekty z oblasti čisté mobility. Dosud byly do oblasti směřování dvě
výzvy v letech 2015 a 2017, které se orientovaly na zvýšení veřejného povědomí o oblasti emobility.
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VYHODNOCENÍ POSTOJŮ OBYVATEL ZLÍNSKÉHO KRAJE
K VYUŽITÍ ŠETRNÝCH FOREM DOPRAVY
Dotazníky byl formulován v internetové aplikaci trendaro.cz a jejich sběr probíhal formou CAWI/CASI, tedy
respondent je vyplňoval v online prostředí. Při designu celého dotazníkového šetření bylo využíváno
poznatku behaviorálních věd a jeho ambicí bylo vytvořit pro respondenty maximálně uživatelsky příznivý
dotazník, které se opíral o přehledné grafické znázornění otázek i odpovědí (viz následující náhled).

Obrázek 6 Náhled dotazníku Doprava ve Zlínském kraji
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Pro potřeby vyhodnocení postojů obyvatel Zlínského kraje bylo v proběhlém dotazníkovém šetření
sesbíráno celkem 245 vyplněných dotazníků. Z nich 10 neprošlo filtrovacími otázkami. V dalším textu je tedy
hodnoceno zbývajících 235 odpovědí.
Dotazníkového šetření se účastnili respondenti napříč věkovými skupinami. Účast nebyla omezena věkem,
nicméně se nezúčastnily osoby pod 18 let, což umožnuje porovnat postoje dospělé populace, tj. osob, které
nejsou z důvodu svého věku vyloučeny z možnosti získat řidičské oprávnění. Skupiny 18-34 let, 35-44 let a
45-54 let byly v šetření zastoupeny relativně vyrovnaným počtem respondentů (56-58 odpovědí). S vyšším
věkem se počet respondentů snižoval. Aby byly zastoupeny i vyšší věkové skupiny, autorský tým specificky
vyhledával starší osoby a pomáhal jim s vyplněním online dotazníku. Pouze dva lidé svůj věk neuvedli.

Věk respondentů
18-34 let

35-44 let

45-54 let

10%

55-64 let

64 a více let

neuvedeno

1%
25%

16%

24%
24%

Obrázek 7: Věkové kategorie respondentů. Zdroj: autorský tým.

Z hlediska rozložení podle pohlaví byly ochotnějšími respondentkami ženy, jejichž zastoupení
v dotazníkovém šetření činilo 62 %, 36 % představovali muži a zbývající méně než 2 % účastníků své pohlaví
neuvedly.
Významnou charakteristikou byla z hlediska dopravního chování také rodinné zázemí dotazovaných.
Zejména přítomnost nezletilých osob v domácnosti, které jsou z hlediska individuální automobilové dopravy
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odkázány na její využití pouze v přítomnosti dospělých osob, většinou rodičů. O něco méně než třetina
respondentů uvedla, že má alespoň jedno dítě pod 18 let.

Respondenti podle zletilých a nezletilých dětí
nezletilé

dospělé

žádné

neuvedeno

1%
29%

29%

41%

Obrázek 8: Respondenti podle přítomnosti zletilých a nezletilých dětí v domácnosti. Zdroj: autorský tým.

Z hlediska geografického rozložení respondentů, se většina z nich – více než tři čtvrtin - nacházela
v okresních městech Zlínského kraje. Mezi nimi převažovalo se 49% podílem Statutární město Zlín.
Otázky dotazníkového šetření se soustředily na několik oblastí – pohyb po městech, městskou hromadnou
dopravu a alternativní pohony. V části, která se zaměřila na monitorování pohybu po městech a druzích
dopravy, kterou respondenti využívají, lze konstatovat, že nadpoloviční většina respondentů využívá
k pohybu po městech motorové dopravy. Individuální automobilovou dopravu prostřednictvím
automobilu nebo motocyklu volilo podle výsledků průzkumu 36 % respondentů, městskou hromadnou
dopravu 22 %. Nemotorové druhy dopravy byly rozděleny mezi převažující pěší pohyb, kterého využilo
k přesunu uvnitř měst 36 % respondentů a 5 % používalo k dopravě jízdní kolo (obrázek 9).
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Formy pohybu po městech
IAD

MHD

Jízdní kolo

Pěší pohyb

Neuvedeno

1%

36%

36%

5%
22%

Obrázek 9: Formy pohybu po městech, odpovědi respondentů. Zdroj: autorský tým.

S ohledem na preferenci individuální automobilové dopravy je třeba poznamenat, že v tomto kontextu
existují výrazné rozdíly mezi pohlavími. Individuální automobilové dopravní prostředky (IAD) jsou
v populaci dotazovaných mužů zastoupeny výrazněji (44 %) než v populaci žen (32 %). Ženy se naopak
více často pohybují po městech pěšky nebo využívají MHD.
Z hlediska rozdělení popularity těchto forem dopravy napříč věkovými skupinami lze konstatovat, že
kumulativně je MHD populárnější u starších věkových skupin než IAD i pohyb pěšky. V obou případech je
možným faktorem tohoto stavu s věkem se zhoršující zdravotní stav a s ním spojené fyzické možnosti. Pěší
pohyb naopak je mezi respondenty charakteristický nejnižším věkovým profilem. Nejvyšší věkový profil
zaznamenala mezi respondenty doprava s využitím jízdního kola.
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Formy pohybu po městech: muži
IAD

MHD

Jízdní kolo

Pěší pohyb

32%
44%

7%
17%

Obrázek 10: Formy pohybu po městech, odpovědi respondentů mužů. Zdroj: autorský tým.

Formy pohybu po městech: ženy
IAD

MHD

Jízdní kolo

Pěší pohyb

32%
39%

4%
25%

Obrázek 11: Formy pohybu po městech, odpovědi respondent ek žen. Zdroj: autorský tým.
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Obrázek 12: Formy pohybu po městech, věkové rozložení odpovědí. Zdroj: autorský tým.

Respondenti, kteří odpověděli na předchozí otázku kteroukoliv z možných odpovědí s výjimkou pohybu po
městě MHD, byli dále dotázáni, zda alespoň někdy využívají k pohybu ve městech MHD. Odpovědělo celkem
182 respondentů, z nichž 67 % uvedlo, že alespoň někdy MHD k pohybu ve městech využívá, 33 % ji
nevyužívá nikdy. Tito respondenti jsou převážně uživateli individuální automobilové dopravy, častěji ženy.
Věkový průměr této skupiny dosahuje téměř 45 let, přičemž mediánový věk je 43,5 roku.
Na respondenty, kteří MHD nikdy nevyužívají, mířila i další otázka, jejímž cílem bylo zjistit důvod, proč se
MHD vyhýbají. Odpovědi na tuto otázku byly otevřené s možností vepsat až 5 různých odpovědí. Všichni
z 60 možných respondentů se vyjádřili alespoň jednou, nebo více odpověďmi. Celkem bylo sesbíráno
80 odpovědí, které byly rozděleny do několika kategorií. Obecně nejčastějším důvodem, proč respondenti
nevyužívají MHD, byla preference jiného druhu dopravy, která se vyskytovala ve 27,5 % odpovědí. V 10 %
se preference vztahovala k nemotorovým druhům dopravy, ve 12,5 % k motorovým druhům dopravy a
zbývající odpovědi naznačovaly preference jiných druhů dopravy v kombinaci motorové a nemotorové. Více
než 8 % odpovědí také naznačovalo, že respondenti preferují nemotorové druhy dopravy s ohledem na své
zdraví. Druhou nejvýznamnější skupinou odpovědí byla ta, která uváděla jako důvod nevyužívání MHD
vzdálenost. 23,75 % respondentů uvedlo v různých iteracích fakt, že na krátké vzdálenosti MHD
nevyužívají. To odpovídá podílu respondentů, kteří se vyjádřili v tom smyslu, že se po městech nejčastěji
pohybují pěšky. Někteří z respondentů doplňovali tuto odpověď o fakt, že na delší vzdálenosti nebo
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v případě zatížení nákladem využijí raději automobil. Další významnou skupinou odpovědí, která byla
zastoupena 12,5 %, jsou odpovědi, které uvádí MHD jako způsob dopravy nevhodný z hlediska vedení
tras linek, načasování spojů nebo vzdálenosti od bydliště respondenta. Mezi další vícečetné odpovědi
patřila prostá nepotřebnost využívat služeb MHD bez bližšího uvedení důvodu, úspora času, méně často
úspora peněz nebo relativní nepohodlí. Jednotlivě se vyskytovaly odpovědi spojené s obavami o vlastní
bezpečí, potřeba vozit náklady nebo nevyužívání z důvodu vysokého věku.
Tabulka 3: Důvody nevyužití MHD pro pohyb ve městech.

Odpověď

Četnost

Preference jiného druhu dopravy

22

Přesuny na krátké vzdálenosti

19

Nevhodné trasy, načasování spojů

10

Vlastní zdraví a s ním spojený pohyb

7

Nepotřebnost bez udání jiného důvodu

6

Úspora času

5

Nepohodlí

5

Úspora peněz

3

Věk

1

Potřeba vozit náklady

1

Obavy o bezpečí

1

Zdroj: autorský tým.

Respondenti, kteří uvedli, že MHD k dopravě ve městech používají buď převážně, nebo alespoň někdy, byli
dále dotázáni na to, zda si kupují jednotlivé jízdenky, nebo využívají nějakou formu předplatného jízdného
(kuponu). K této otázce se vyjádřilo 173 osob, z nichž 66 % uvedlo, že kupuje jednotlivé jízdenky a 34 %
využívá předplatného.
Nákup formou předplatného jízdného výrazně převažuje mezi těmi respondenty, kteří MHD využívají
k pohybu po městě jako nejčastější formu dopravy. V této skupině si 82 % cestujících pořizuje předplacené
jízdenky. Mezi cestujícími, kteří MHD používají k pohybu po městě jako alternativní formu dopravy, naopak
přirozeně převažuje využívání jednotlivých jízdenek, které nakupuje 86 % respondentů.
Z hlediska pohlaví převažují mezi pořizovateli předplatného jízdného ženy nad muži. Z hlediska věku je pro
předplacené formy jízdného charakteristický vyšší věkový profil respondentů, než je tomu u jednotlivého
jízdného (obrázek 15).
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Typy jízdenek: muži
Jednotlivá jízdenka

Předplacená jízdenka

29%

71%

Obrázek 13: Podíl jednotlivých a předplacených jízdenek mezi muži. Zdroj: autorský tým.

Typy jízdenek: ženy
Jednotlivá jízdenka

Předplacená jízdenka

37%

63%

Obrázek 14: Podíl jednotlivých a předplacených jízdenek mezi ženami. Zdroj: autorský tým.

35

Obrázek 15: Jednotlivé a předplacené jízdenky ve vztahu k věku respondenta. Zdroj: autorský tým.

Další otázka směřovala na ceny jednorázových lístků. Respondenti měli ze škály možností vybrat, kolik Korun
obvykle utratí za jednorázovou jízdenku. Škála začínala na 10 Kč a postupovala v dvoukorunových
odstupech ke 40 Kč. Na otázku odpovědělo 114 respondentů, přičemž 45 % z nich zvolilo odpověď 12 Kč.
Další nejčetnější obvyklou cenou bylo 20 Kč v 19 % případů. Kumulativně 96 % respondentů platilo za
jednorázový lístek 20 Kč nebo méně.

Počet respondentů

60
50
40
30
20
10
0
10 Kč 12 Kč 14 Kč 16 Kč 18 Kč 20 Kč 22 Kč 24 Kč 26 Kč 28 Kč 30 Kč 32 Kč 34 Kč 36 Kč 38 Kč 40 Kč
a více

Cena

Obrázek 16: Cena jednorázové jízdenky nakupované respondenty. Zdroj: autorský tým.
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Respondenti, kteří se vyjádřili k obvyklé ceně, byli dále požádáni, aby ji zhodnotili, zda jim připadá jako nízká
nebo naopak vysoká na 7stupňové Likertově škále (obrázek 17). Tato škála dávala respondentům možnost
být k ceně jízdenky neutrální formou volby prostřední možnosti, kterou zvolila největší část respondentů
bez ohledu na cenu jízdenky. Konkrétně se takto vyjádřilo 44 % respondentů. Kumulativní dojem nízké
ceny vnímalo volbou prvního až třetího stupně 26 % respondentů, zatímco cenu jako spíše vyšší volbou
pátého až sedmého stupně škály označovala volba 30 % respondentů.
Rozdíl mezi pohlavími je v pohledu na cenu jednotlivých jízdenek zřejmý. Muži vnímají jízdné spíše jako
levné než ženy. Žádná z žen respondentek dokonce neoznačila cenu jízdného jako velmi nízkou. U obou
pohlaví ovšem převažovala středová odpověď.

Obrázek 17: Vnímání ceny jednotlivé jízdenky v rozlišení mezi pohlavími. Zdroj: autorský tým.

Vztah věkových skupin k ceně jednotlivých jízdenek není zvlášť vyhraněný (obrázek 18). Ve všech věkových
skupinách se respondenti velmi často uchylovali ke středové odpovědi. Jako levnější vnímá jednotlivé jízdné
nejčastěji skupina nad 65 let věku. Zde je ovšem třeba poznamenat, že se jedná o relativně malý vzorek
respondentů, kteří jednotlivé jízdné využívají. Ostatní věkové skupiny vykazují relativně velký rozptyl e
vnímání ceny jízdného. Výjimkou je v tomto ohledu pouze věková skupina mezi 35 a 44 lety. Tito cestující
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považují jízdné nikoliv za levné, nicméně rovněž ne za předražené. Jedná se o skupiny, která byla ve svých
odpovědích nejvíce kompaktní.

Obrázek 18: Vnímání ceny jednotlivé jízdenky v rozlišení mezi věkovými skupinami. Zdroj: autorský tým.

Při bližším pohledu na vnímání ceny jízdenky v souvislosti se zvolenou výší obvyklé ceny lze konstatovat, že
jako „levné“ byly respondenty vnímány pouze jízdenky za 10 Kč, u nichž se pouze 20 % respondentů
vyjádřilo pátým a šestým stupněm odpovědi a žádný z účastníků šetření nepovažoval tuto cenu za
přemrštěnou. Ani dvanáctikorunové jízdenky nebyly vnímány primárně jako velmi nedostupné, kdy většina
respondentů volila neutrální odpověď. Jako nákladné byly vnímány zejména jízdní doklady s cenou
18 a více Kč.
V následující otázce se celkem 161 respondentů vyjádřilo k tomu, co jim vadí na jízdě v MHD s možností
vybrat více odpovědí. Takto bylo dosaženo celkem 305 jednotlivých odpovědí. Nejčastěji zmiňovaným
nedostatkem MHD bylo špatné načasování spojů ve vztahu k potřebám uživatele. Druhým nejčastěji
zmiňovaným nedostatkem byla nepohodlnost jízdy a ve třetí řadě vadila respondentům příliš dlouhá
doba jízdy. Shodně významnou vadou byla cenová politika, kdy byla MHD vnímána jako příliš drahý způsob
dopravy, a zpoždění na linkách MHD. Mezi nejméně často zmiňované nedostatky patřila přílišná
vzdálenost zastávek od bydliště nebo cíle dopravy, špína nebo zničené vozy.
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Další část šetření se zaměřila na dopravu s pomocí alternativních pohonů. První otázka směřovala právě na
to, co si pod pojmem „alternativní pohon“ respondenti vybaví. Na tuto otevřenou otázku odpovědělo
celkem 184 respondentů celkem 396 odpověďmi. Mezi nimi se nejčastěji vyskytovaly odpovědi (37 %),
které označovaly za alternativní pohon elektrickou energii (do této formy odpovědi byly zahrnuty veškeré
odkazy například na elektromotory, elektrokola, elektromobily, aj.). Druhým nejznámějším typem
alternativního pohonu je mezi respondenty plyn bez bližšího určení, o jaký typ plynu se jedná. Tato odpověď
se vyskytovala v 11 % případů. Další, blíže určené druhy plynu, následovaly. LPG si vybavili respondenti
v 10 % odpovědích, CNG v 9 %.
Tabulka 4: Druhy alternativních pohonů uváděné respondenty.

Odpověď
Elektrická energie

Počet odpovědí

Odpověď

145

Počet odpovědí

Jiný druh paliva

1

Plyn

42

Kyslík

1

LPG

41

Uhelný plyn

1

CNG

37

Koaxiální pohon

1

Vodíkový

36

Impulsní pohon

1

Solární

24

Palivový článek

1

Bio

9

Teleportace

1

Hybridní

8

Dřevoplyn

1

Větrný

6

Vesmírná energie

1

Lidský

6

Koloběžka

1

Zemní plyn

5

Hydro

1

Kolo

4

Atomový pohon

1

Zvířecí

3

Warp pohon

1

Solární energie

2

Stlačený vzduch

1

Vodní

2

Tekutý dusík

1

Voda

2

Akumuláter

1

Baterie

2

Nafta

1

Olej

2

Ne benzínový, ne naftový

1

Zvláštní benzin

2
Zdroj: autorský tým.

Následující otázka zkoumala, zda respondenti používají vozidla na alternativní pohon. Ze 233 dotázaných
téměř 91 % uvedlo, že takové vozidlo nepoužívá. K využití alternativních pohonů ve svém vozidle se
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přihlásilo 22 účastníků, přičemž 21 využívá jako alternativní pohon LPG nebo CNG a jeden respondent
elektrickou energii.
S ohledem na předpokládané nízké zastoupení vozidel na alternativní pohon mezi respondenty, bylo
nutné zjišťovat také jejich ochotu používat tato vozidla v budoucnu. Na tuto otázku reagovalo celkem
211 respondentů. Účastníci měli možnost zvolit svou odpověď na sedmistupňové škále od rozhodně ne (1)
po rozhodně ano (7).
70

Počet odpovědí

60
50
40
30
20
10
0
1 - rozhodně
ne

2

3

4

5

6

7 - rozhodně
ano

Ochota používat vozidlo na alternativní pohon

Obrázek 19: Ochota respondentů používat v budoucnu vozidlo na alternativní pohon. Zdroj: autorský tým.

Také při rozpovídání této otázky byla značná část účastníků průzkumu (31 %) nerozhodnuta a volila
středovou odpověď. Spíše negativní postoj k používání vozidel na alternativní pohon mělo kumulativně
25 % zúčastněných, 10 % odpovědělo rozhodně ne. Pozitivní postoj k využití vozidel na alternativní pohon
naznačovala odpověď 45 % účastníků, přičemž 18 % odpovědělo rozhodně ano.
Vyšší ochota vyzkoušet vozidlo na alternativní pohon byla zaznamenána u současných uživatelů
individuální automobilové dopravy. Z hlediska pohlaví jsou alternativnímu pohonu více přístupné ženy.
Z hlediska rozdělení věkových kategorií jsou vyzkoušení alternativního pohonu více nakloněny mladší
věkové kategorie a ve vyšších věkových kategoriích ochota vyzkoušet vozidlo na alternativní pohon
postupně klesá s výjimkou kategorie osob mezi 55 a 64 lety, jejich ochota je průměrně vyšší než u kategorií
35 až 44 let a 45 až 55 let, ovšem rozptyl odpovědí je rovněž vyšší. Nejmenší ochotu vykazuje nejstarší
sledovaná skupina osob ve věku 65 a více let.
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Obrázek 20: Ochota respondentů používat v budoucnu vozidlo na alternativní pohon v rozlišení na uživatele IAD a
ostatní respondenty. Zdroj: autorský tým.

Obrázek 21: Ochota respondentů používat v budoucnu vozidlo na alternativní pohon podle pohlaví respondentů.
Zdroj: autorský tým.
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Obrázek 22: Ochota respondentů používat v budoucnu vozidlo na alternativní pohon podle věkových skupin.
Zdroj: autorský tým.
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