CESTOVNÍ DENÍK – VZOR VYPLNĚNÍ
Minulý týden ve čtvrtek našla Jana Pilná při návratu z práce ve
schránce obálku s informacemi týkajícími se výzkumu dopravního chování
obyvatel Zlína a okolí. Nebyla příliš překvapená, protože na Facebooku již
dříve zahlédla o výzkumu zmínky. Paní Pilná a její manžel Martin nejprve
váhali, jestli se průzkumu zúčastnit. Přesvědčil je ale argument, že pokud
si přejí, aby byl jejich hlas v oblasti dopravy ve Zlíně slyšet, mohou ho
nechat zaznít právě účastí na průzkumu. Už o víkendu vyplnili dotazník
týkající se jejich společné domácnosti. Nyní Janě, Martinovi a jejich
devítileté dceři Sáře zbývají k vyplnění Cestovní deníky – vždy jeden za
pracovní a jeden za víkendový den.
Náhodně vybraný pracovní den v Janině případě připadl na čtvrtek
23. září. To je právě dnes. Vzala si deník ráno s sebou do práce, aby mohla
informace průběžně zaznamenávat a dál se jimi nezatěžovat.
1. cestu dnes podnikla ráno v 6:00, když vyšla z domu vyvenčit
svého psa Tlapku. V Cestovním deníku proto jako účel cesty uvedla
„Jiný“ a napsala „venčení“. Po zhruba 10 minutách se vrátila zpět a
připravila se na cestu do práce. Protože cílem procházky se psem
byl vlastně návrat domů, nevypisovala znovu svou adresu a v části
„Cíl“ vyznačila kolečko u „do bydliště“.
2. cesta vedla do práce. Jana vyrazila v 6:20. Věděla, že má
přibližně 9 minut na to dojít na zastávku městského autobusu č.
33, kterým pravidelně v tuto dobu dojíždí do práce. Protože je
zaměstnána v Baťově nemocnici, přestupuje ještě na trolejbus č. 9.
Cesta autobusem trvala 5 minut, trolejbusem 10 minut a poté ji
zbývají ještě 3 minuty pěšky na pracoviště.
3. cestu Jana zahájila po konci pracovní směny přibližně v 15:10.
Po krátké zastávce v lékárně zamířila nakoupit do Kauflandu. Jela
dvě zastávky trolejbusem č. 9 a protože bylo hezké počasí, došla
zbytek cesty pěšky, což jí trvalo 12 minut. Nezná adresu obchodu,
při vyplňování deníku tedy za název Kaufland uvedla název místní
části Vršava.

4. cesta pak byla z obchodu domů. Janu vezl autem manžel, který
se tou dobou vracel z pracovní cesty a naložil ji v 15:50 na
parkovišti před obchodem. Doma byli v krátce po 16. hodině. Do
deníku jako dopravní prostředek zvolila „auto-spolujezdkyně“.
Protože zaparkovali přímo před domem, žádnou pěší cestu
nezapisovala.
5. cesta. Krátce po příchodu domů už před sebou ale měla další
cestu. O půl páté spolu s dcerou Sárou vyrazily na zastávku
linkového autobusu, aby navštívily Janinu matku v nedaleké obci
Racková. Jana předala matce léky, které jí po práci vyzvedla v
nemocniční lékárně a Sára si vyzkoušela kostým, který jí babička
chystá na školní karneval.
6. cesta. Ve čtvrt na sedm babička Janu a Sáru doprovodila na
zastávku v Rackové a obě se autobusem vrátily domů. Do Rackové
i zpět jely regionálním autobusem, nemusely proto zapisovat číslo
linky. Zaznamenaly ovšem úseky, které ušly pěšky cestou na
zastávku a ze zastávky. Protože šlo o poslední cestu toho dne,
zaznamenaly u otázky „Další cesta?“ odpověď „ne“.

