
VZOR PRO VYPLNĚNÍ CESTOVNÍHO DENÍKU S PŘÍBĚHEM 

 

Minulý týden ve čtvrtek zazvonila tazatelka agentury FOCUS u Jany Pilné. Paní Pilná o návštěvě dopředu 

věděla, protože se s tazatelkou musela domluvit na přesunutí schůzky ze středy právě na čtvrtek. 

Paní Pilná i s jejím manželem Igorem nejprve váhali, jestli se průzkumu zúčastnit. Přesvědčil je ale 

argument tazatelky, že pokud si přejí, aby byl jejich hlas v oblasti dopravy slyšet, mohou ho nechat zaznít 

právě účastí na průzkumu. 

Potom, co už minulý týden s tazatelkou vyplnila dotazník týkající se jejich společné domácnosti s Igorem, 

zbýval Janě k vyplnění Cestovní deník a Dotazník spokojenosti s dopravou v Litoměřicích. 

Náhodně vybraný den s tazatelkou vyšel na středu 20. září. To bylo právě dnes. Začala Cestovním 

deníkem. Přesněji ale jen kontrolovala údaje, protože si deník vzala ráno do práce, aby mohla všechny 

informace rovnou napsat a dál se jimi nezatěžovat. 

První cestu dnes podnikla ráno o půl sedmé, když vyšla z domu vyvenčit svého psa Žeryka. V Cestovním 

deníku proto jako účel cesty uvedla „Jiný“ a napsala „venčení“. Po zhruba čtvrt hodině se vrátila zpět a 

připravovala se na cestu do práce. Protože byl cílem této cesty vlastně návrat domů, nevypisovala znovu 

adresu bydliště a zkrátka jen vyznačila v části „Cíl“ kolečko u „Do místa BYDLIŠTĚ).“   

Do práce vyrazila v 7:20. Věděla, že má přibližně 8 minut na to dojít na zastávku, odkud pravidelně v tento 

čas vyráží spoj k její práci, Městské nemocnici v Litoměřicích. Spoj jezdí obvykle 15 minut a poté ji zbývají 

ještě 3 minuty k branám nemocnice. Do práce přišla o chvíli dřív, aby si od kolegyně vyzvedla plavecké 

brýle. K večeru totiž půjdou i s Igorem plavat. 

Třetí cestu zahájila po konci pracovní směny a přibližně deset minut po čtvrté. Hned po opuštění 

nemocničního areálu zamířila nakoupit do nedalekého Kauflandu. Věděla, že Kaufland stojí poblíž 

stadionu, tedy ulice U Stadionu. Neznala ale přesné číslo popisné. Při vyplňování deníku tedy uvedla ulici a 

místní označení.  

Čtvrtá cesta pak byla z obchodu domů. Jana měla dostatek času a rozhodla se proto dojít na vzdálenější 

zastávku, odkud pokračovala autobusem hromadné dopravy zpět domů. Dveře do bytu otevřela v 17:20, a 

když se při odchodu z obchodu dívala na hodinky, ukazovaly 16:48. „Autobus z téhle zastávky jezdí 12 

minut, domů mi to trvá kolem 8 minut, takže celkem jsem šla 20 minut pěšky,“ usoudila. 

Krátce po příchodu domů už před sebou ale měla další cestu, tentokrát na bazén. V Cestovním deníku 

vyznačila jako možnost odpovědi „Volný čas“. Igor se zrovna vrátil s Žerykem z venčení a šel se taky 

chystat na plavání. Ke společné cestě na bazén si zvolili kolo. Vyrazili 17:45 a k bazénu se dostali po 

deseti minutách. 

Na bazéně strávili přibližně hodinu a o čtvrt na osm už vyráželi zpět domů. Pro Janu to byla šestá a pro oba 

poslední cesta toho dne.   



 

 

 

 

  


