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Na následujících stránkách jsou umístěny odpovědi z provedeného anketního průzkumu 

cestujících. Pro zachovaní autentičnosti průzkumu byly odpovědi ponechány v původní verzi. 

Část 2: Uživatelé MHD 

Otázka 12: Máte nějaká přání, další připomínky? – 45 odpovědí 

1. Městská doprava by potřebovala rozšířit o další linky, po silnici 13 přímý spoj mezi 

Jirkovem a Chomutovem, jak to bylo dřív. Jinak hodně zdaru!  

2. Celková nespokojenost s DPCHJ- dlouholetá. Neobslužnost zastávek k nádražím- linka 

č.2- Jirkov zastávka, linka č.353 a 351- nádraží CV -město. Jako spoje 1x za hodinu  

ve všední den, o víkendu linka 353 i 1x za 2 hodiny? Ve srovnání s dopravou v Mostě, 

kam dojíždím denně, vychází Chomutov velmi špatně- ve všem, cena jízdného, dodržení 

času na zastávce, kratší intervaly. To samé Ústí nad Labem, spolehlivost, dochvilnost. 

Nejlepší linka města č. 16 by byla využita i 2x v hodině. DPCHJ slibovalo, že o víkendu 

bude jezdit aspoň každou hodinu a zůstalo u slibů. Ke škodě lidem z Chomutova  

i Jirkova, kterým naprosto vyhovuje.A za další- v intervalu 10 -20 minut odjíždí i 3 spoje 

z Jirkova. č.1, 340,341 a pak další hodinu nic. Děkuji za dotazník :-) 

3. Hlučnost vozu většinou velká (převodovka), při cestě z konečné na konečnou 

(napr.délka jízdy) postrádám připojení WiFi slíbené v buse 

4. Preju si aby řidiči neodjížděli dříve než je uvedena doba v j ízdním radu 

5. Ať dopravní podnik zohlední večerní příjezdy busů z Prahy a vytvoří adekvátní 

trolejbusové a busové napojení. Děkuji za milý dotazník. Hodně štěstí ve škole, Kamča  

6. Mám problém když mi odjede před nosem a má prakticky nějakou tu minutku k dobru,  

ale netvrdím že by to dělali všichni. 

7. Častější intervaly, rekonstrukci trolejoveho vedení aby trolejbusy mohly jezdit rychleji  

a hlavně nástup všemi dveřmi. 

8. Prijemnejsi ridice 

9. Zlevnit jizdné 

10. Přijímat zodpovědné řidiče, někteří mládí řidiči jezdí šíleně, brzda-plyn 

11. Spoje by mohli zajíždět až na železniční stanici Chomutov a nemuseli končit  

na autobusáku. 

12. Přála bych si, aby řidiči více dbali na bezpečí lidi, za které mají v době převozu vicemene 

zodpovednost. Zabrzdit na poslední chvíli na zastávce a řezat začátky opravdu není 

vhodné, pokud vezou kočárky s detmi či mají plný autobus. Ono to dá někdy opravdu 

dost práce se v takovém případě udržet na miste pro mě, jako mladeho člověka, natož 

pro slabého důchodce, který stojí v uličce. I mě se malem nepodařilo udržet kočár  

s tehdy několikatydenni dcerou při cestě z Cv do Jirkova a kočár se mohl i s dcerou 

vyklopit do uličky! 



13. Ano aby řidiči autobusu chvili počkali a nezavirali před nosem  

14. Více autobusů č 1 v době kdy jezdí studenti do školy se tam mačkame jak sardinky.  

To je vážně hnus přeplněný autobus 

15. Překročení rychlosti 🥺. Dost často 🤷♀️ 

16. Mnozí řidiči maji problém pozdravit, odpovědět na pozdrav, někteří si hrají s mobilem při 

nástupu cestujících, telefonují během jízdy, zlepšilo se to, že již neni tolik cítit cigaretový 

kouř v interiéru (řidiči kuřáci kouří mimo vůz) 

17. Systém vedení linek a jejich návazností naprosto neodpovídá potřebám cestujících. 

Potřebuji se dostat do práce a z práce a MHD toto nenabízí. Já chodím pěšky, protože 

je to rychlejší. Kolegové jezdí autem, protože MHD je naprosto nevyhovující. Pokud se 

chci někam dostat jednorázově, zjistím, že MHD je horší než tam dojet na kole nebo 

dojít pěšky. Systém linek je tak starý, že nedokázal ani zareagovat na systém zelených 

autobusů, které mají alespoň nějaký smysl. 

18. Problém přepravy kočárků, řidič dává přednost spíš cikánkám. Kolikrát je zázrak, že mě 

vezme 

19. Častějši linky mimo město ( vesnice) Spořice -Chomutov staci rano a odpoledne  

cca 13:00-17:00 

20. Aby řidiči jezdili v čas který mají.. Ne dřív, pak se stane že to ujede a nebo později tím 

nemyslim třeba 2 minutky, vždy se může něco stát.. Také nějaký například informační 

vůz, když je někde nějaká bouračka a autobus nemůže přijet, aby se dotyčný mohl 

zařídit jinak a nepřišel treba do práce pozdě. 

21. Málo spojů, málo linek. Linka 302 a 313 jednou za hodinu je málo. O zpoždění nemluvě, 

zpoždění pravidelné. 

22. Slušnější řidiče,teda jak které. 

23. Aby Chomutovské MHD mělo smysl jako třeba v Mostě, kde jsou velmi časté intervaly 

a logické navazování linek. Nové autobusy jsou sice hezký, ale k čemu, když to jezdí 

skoro jenom 1 za hodinu 

24. Vstup pouze vpředu u řidiče, neskutečně to zdržuje. Nehledě na to že CV a JV jsou snad 

jediná poslední města v Čr kde se nastupuje jen vpředu a ne všemi dveřmi!!  

25. V některých dnech nebo hodinách se stane že bus jede z Jirkova fo Chomutova nebo 

opačně jednou za hodinu nebo i za delší čas. Také se mi stává, že řidič nečeká  

na přesný čas odjezdu a jezdí o několik minut dříve. 

26. Řidič by měl automaticky začátkem jara každé ráno otvírat všechny okna. Pokud 

cestující jezdí více jak 4 zastávky a ještě k tomu musí mít respirátor, tak je to docela 

vyčerpávající. V zimě opět otevřít aspoň jedno. Autobusy jsou věčně přervané a nedá 

se v nich dýchat. 

27. Chybí spoj Jirkov - zahradní I. A II. 



28. Nejhorší je chování nějakých řidičů 

29. Lepší chování řidičů, u řidiče používání mobilu při jízdě což je častý jev  

30. Bylo by dobre aby ridici jezdili na cas bezne u linky 301 kdyz jezdi ten mladej ridic mam 

za to ze Lukas tak bezne jezdi drive takze clovek musi byt vzdy na zastavce o dost dtiv 

nez bezne neni pro nej problem jez o 5 monut driv nez je v radu 

31. Přidání linky č. 301 z Jirkova do Globusu v době od 14-15.hodiny. Jezdí hodně studentů 

a autobus je narvaný. 

32. Řidiči jsou nepříjemní 

33. Lepší rozlozeni jizd.řádu, jezdi pohromadě a pak je velká Mezera. 

34. Dlouhé intervaly 

35. Lepší návaznost linek 

36. Kdyby linky ze Zadních Vinohrad do centra nejezdily 1-2x za hodinu, ale jezdily častěji, 

ráda bych využívala MHD pro všechny cesty do práce, které nemohu jít pěšky.  

37. Přijde mi zbytečné když dva autobusy jezdí stejnou či podobnou trasu ve stejný čas  

s rozestupem kolem 10 minut a poté hodinu nic nejede. Raději bych přivítala kdyby 

alespoň každou půl hodinu jel jeden, než dva najednou a poté nic.  

38. Častější spoje 

39. Absolutní nezájem některých řidičů vůči nepřizpůsobivým občanům, kteří obtěžují lidi  

v hromadné dopravě/když se chovají hlučně, jsou opilý, pod vlivem drog  apod./ 

40. zrusit nastupovani pouze u ridice a zavest klasicky nastup vsemi dvermi, aby na napr. 

na Palacke netrvalo nastupovani 10 minut! 

41. Pomalejší rozjezd spoje 

42. Více spojů bus 316 

43. 1. Řidiči by mohli koukat na maminky s kočárkem a popr. Dítětem 2. Mohli by pockat  

až malé děti s maminkou nebo tatinkem usednout a nerozjet se jak kdyby chtěli nekihi 

ukrást. 3. Když vidi ze maji kočárek tak by mohli zajet tak jak maji a ne metr od chodníků.  

44.  Aby více jezdili bezpečně, a aby jezdili více z Jirkova do Chomutova  

45. Méně času trávit na zastávce a zpřístupnit všechny dveře pro kratší nástup všech lidí 

do autobusu. Přijde mi to v dnešní době směšné jak všichni stojí řadu na zastávce  

a prodlužují trvání jízdy. Díky. 

  



Část 3: Ostatní uživatelé 

Otázka 14: Máte nějaká přání, další připomínky? – 10 odpovědí 

1. Měli by se buď vyměnit řidiči, a nebo je naučit dopravní předpisy  

2. Jo mam mel by to prevzit nekdo jiny chomutovska doprava je uplne katastrofa nesedi 

Jim protispoje spina a vubec to nejezdi kdyz jsem byl posted posledne v cr tak jsem 

myslel po skusenosti s touto dopravou ze jsem v rusku na vesnici  

3. Čistota 

4. Mít blíž zastávku s dopravou alespoň v ranních a odpoledních hodinách.  

5. Bez finančních výhod. Špatné rozdělení intervalů jízd. Nenávaznost na příjezdy  

a odjezdy vlaků do Chomutova. 

6. Fašismus od města Chomutova 

7. Na MHD se tu spoléhat nedá, některá linka jede pouze 1x za hodinu a i tak přijede pozdě. 

Jsem zvyklá na dopravu v Praze, která ačkoliv se kapacitně nedá srovnat s tou v CV, tak 

i v Praze je cena příznivější, než zde, což kvalitám neodpovídá ani z části. Nehledě  

na nepříjemné a arogantní řidiče, kteří po mě začli řvát kvůli výběru zlevněného tarifu 

(podotýkám, ze ISIC jsem měla připravený, ale začít řvát je v Chomutově obecně asi 

lepší volba, než požádat o průkaz :)))) Od té doby raději jen autem, nebo pěšky. Amen 

:D 

8. Drahé, špinavé , někteří řidiči si pletou TBus se závodním autem. A opravdu se mi 

nevyplatí jet s přestupem s dospělým a dítětem někam.kfd budu 3 hodiny a pak jet zpět. 

To je opravdu ekonomičtější jet společně autem. 

9. Zrusit jizdu prazdnych busu a trolejbusu 

10. Nové trasy. 

 


