
PŘÍLOHY

Příloha 1: Koeficienty atributů geografické polohy

Označení
znaku

Název znaku
Hodnota

znaku

O1 Populační velikost obce

I. nad 5000 obyvatel 0,85

II. 2001 – 5000 0,80

III. 1001 – 2000 0,75

IV. 501 – 2000 0,70

V. 500 a méně 0,65

O2 Hospodářsko-správní význam obce

I. Havířov a katastrální území lázeňských míst typu Aa) a obce s lyžařskými středisky
kategorie 4 až 5 hvězdiček nebo obce s významnými turistickými cíli

0,95

II. Katastrální území lázeňských míst typu Ba) a Ca) obce s lyžařskými středisky
kategorie 2 až 3 hvězdiček nebo obce ve významných turistických lokalitách

0,90

III. Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha – východ, Praha –
západ a katastrální území lázeňských míst typu Da)

0,85

IV. Ostatní obce 0,60

O3 Poloha obce

I. Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem 1,05

II. Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v
tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)

1,03

III. Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším
vymezeném úseku silnice do 20 km včetně

1,02

IV. Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab.
č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně

1,01

V. Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území
sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel

1,00

VI. V ostatních případech 0,80

O4 Technická infrastruktura v obci

I. Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn 1,00

II. Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn 0,85

III. Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn 0,70

IV. Elektřina 0,55

O5 Dopravní obslužnost obce

I. Městská hromadná doprava, popřípadě příměstská doprava 1,00

II. Železniční zastávka a autobusová zastávka 0,95

III. Železniční, nebo autobusová zastávka 0,90

IV. Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné území obce) 0,70



O6 Občanská vybavenost v obci

I. Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta,
bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)

1,00

II. Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo
bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení)

0,98

III. Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a škola) 0,95

IV. Omezenou vybavenost (obchod a zdravotní středisko, nebo škola) 0,90

V. Minimální vybavenost (obchod nebo služby – základní sortiment) 0,85

VI. Žádná vybavenost 0,80

V případě, že obec lze začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije
nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.
a) Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu podle přílohy č. 20.

Zdroj: ZOM, vlastní zpracování

Zdroj: ZOM, vlastní zpracování



Příloha 2: Znění dotazníku rozesílaného respondentům

Dobrý den, pane/paní ......................................,

dostává se k Vám dotazník, jehož vyplnění přispěje k vypracování mé diplomové práce s

názvem „Dopady metra na ceny nemovitostí: příklad nových stanic v Praze“, kterou

zpracovávám v rámci mého studia sociální geografie na PřF UK. Vyplnění dotazníku Vám

zabere cca 10 minut, přičemž Vaše odpovědi pro mě budou cenným zdrojem informací.

Pokud byste měl(a) zájem o výsledky mé práce, vypište prosím Vaši e-mailovou adresu na

konci dotazníku. Po předpokládaném obhájení práce v lednu 2018 Vám výsledky rád zašlu.

1. V dubnu 2005 padlo závazné rozhodnutí o výstavbě prodloužení linky A z Dejvické
směrem do Motol. Kdy se podle Vás projevil nárůst cen rezidenčních nemovitostí jako
reakce na budoucí lepší dostupnost lokalit v okolí zastávek Bořislavka, Nádraží
Veleslavín a Petřiny? Uveďte prosím časové období.

 (textové pole)

2. O kolik % podle Vás v průměru podražily rezidenční nemovitosti v reakci na
prodloužení linky A?

 (textové pole)

3. Jedním z cílů mé práce je odpovědět na otázku, do jaké vzdálenosti od vestibulu
stanice se ještě dostupnost metra promítá do ceny nemovitosti. Jinými slovy, v jaké
vzdálenosti od vestibulu se nachází práh, na nímž už dostupnost metra nemá na
cenu efekt. Uveďte prosím Váš odhad této vzdálenosti platné pro pražské metro a
pražský realitní trh obecně.

 (textové pole)

4. Považujete tuto vzdálenost za relevantní i pro příklad stanic Bořislavka, Nádraží
Veleslavín a Petřiny?

 Ano
 Ne, prosím zdůvodněte: (textové pole)

5. Jak významný efekt na cenu nemovitostí v okolí Bořislavky, Nádraží Veleslavín a
Petřin podle Vás mají následující faktory v porovnání s faktorem dostupnosti metra?
Ohodnoťte prosím vliv jednotlivých faktorů na škále 1–7, kde 1 znamená „mnohem
nižší než faktor dostupnosti metra“ a 7 znamená „mnohem vyšší než faktor
dostupnosti metra“.

1 2 3 4 5 6 7
Prestiž lokality („dobrá adresa“)
Občanská vybavenost – praktický lékař, obchody,



pošta, knihovna atd.
Občanská vybavenost – mateřská a základní škola
Architektonická kvalita okolní zástavby a veřejných
prostranství
Dostatek veřejné zeleně v okolí (např. park, přírodní
rezervace)
Nízká hlučnost z povrchové dopravy

6. Liší se podle Vás vliv dostupnosti metra na cenu nemovitosti v závislosti na jejím
typu? Ohodnoťte vliv na škále 1–5, kde 1 znamená „nevýznamný“ a 5 znamená
„velmi významný“.

1 2 3 4 5
Byt v panelovém domě
Byt v cihlovém domě
Řadový rodinný domek
Rodinný dům ve vilové čtvrti
Volný stavební pozemek

7. Nakolik považujete ceny uváděné v cenové mapě stavebních pozemků za reálné, tj.
odpovídající jejich tržním cenám?

 Zcela reálné
 Spíše reálné
 Spíše nereálné
 Zcela nereálné

8. Znáte z Vaší praxe případ, kdy dobrá dostupnost stanic Bořislavka, Nádraží
Veleslavín nebo Petřiny cenu nemovitosti snižuje?

 Ano, zdůvodněte: (textové pole)
 Ne

9. Byl(a) byste ochotný(á) se se mnou sejít v místě Vašeho výběru za účelem
rozhovoru, který by trval 20–30 minut?

 Ano, zde je můj e-mailový kontakt: (textové pole)
 Ne

10. Máte zájem o detailní výsledky mé diplomové práce?
 Ano, zašlete ji sem: (textové pole)
 Ne

Toto byla poslední otázka. Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci!



Příloha 3: Parametry modelů vícenásobné lineární regrese a GWR

proměnné
vícenásobná lineární regrese GWR

R2 Beta sig. R2 bmin bmed bmax

c2013 0,401 0,698

ND_skoly 0,496 0,000 − 4,66 2,29 12,33

ND_zelen − 0,264 0,000 − 18,51 − 2,19 4,53

ND_hluk 0,088 0,002 − 15,23 1,32 10,75

ND_metro − 0,001 0,984

Pozn.: R2 - koeficient determinace, Beta - standardizovaný koeficient beta, sig. - statistická významnost, bmin,

bmed, bmax - minimální, mediánová a maximální hodnota odhadu regresního koeficientu

Zdroj: ÚRM, vlastní výpočet


