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1. ÚVOD
Cílem práce ve třetí etapě projektu byla realizace terénního šetření ve vybraných
lokalitách a realizace ankety s obyvateli Prahy 1. Zadání práce stanovené ve smlouvě
obsahuje:
Terénní šetření ve vybraných lokalitách – 7-10 případových studií
Realizace ankety s obyvateli lokalit
Mapování funkčního využití domů
Mapování vybavenosti lokalit službami denní potřeby
Hodnocení kvality rezidenčního prostředí a veřejných ploch
Terénní šetření bylo provedeno v osmi typově odlišných rezidenčních lokalitách na území
městské části Prahy 1. V rámci terénního šetření bylo mapováno zejména funkční využití
jednotlivých

domů,

vybavenost

lokality

službami,

hodnocena

byla

také

kvalita

rezidenčního prostředí a veřejných ploch.
Anketa byla zaměřena na sledování dostupnosti obchodů a služeb, hodnocení prostředí
bydliště, bezpečnost, bydlení a stabilitu obyvatelstva, sociální kontakty a mobilitu
obyvatelstva. V práci byly využity variantní metody distribuce a sběru dat. Dotazníkové
šetření patřilo mezi nejobtížněji realizovatelné části výzkumu.
Samotné zpracování a vyhodnocení obou empirických částí projektu je naplánováno do
první části roku 2009. Následující text tedy obsahuje především základní charakteristiky,
metodiku a příklady prvotního zpracování shromážděných dat.
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2. PŘÍPADOVÉ STUDIE LOKALIT
Na analýzu statistických dat o vývoji a struktuře obyvatelstva provedenou v předchozích
etapách výzkumu navazuje detailní empirická práce v terénu. I když jsme při analýze
statistických dat pracovali na úrovni urbanistických obvodů a v některých případech i
jednotlivých domů, je pro postižení aktuální situace v lokalitách městské části Praha 1
nutné využít variantní metody výzkumu založené na terénní práci. Takové sledování je
však vysoce náročné z hlediska času i vykonané práce. Na základě empirické analýzy
statistických dat jsme vytipovali osm rozdílných rezidenčních prostředí, které slouží jako
charakteristické typy lokalit bydlení v centru Prahy. Poznatky shromážděné za detailní
území jednotlivých lokalit pak lze generalizovat na vývoj jevů a procesů v ostatních
územích stejného typu.

2.1 Metodika případových studií
Terénní šetření proběhlo v měsících červnu až září 2008 v osmi případových lokalitách.
Mapování lokalit bylo provedeno čtyřmi výzkumnými pracovníky. Celkem byla získána
data o 248 domech.
Název území

Katastrální území

Počet domů

Jánský vršek

Malá Strana

29

Pařížská ulice

Josefov

28

Václavské náměstí

Nové Město

40

Dlouhá ulice

Staré Město

31

Vodičkova ulice

Nové Město

41

Krakovská ulice

Nové Město

27

Vojtěšská ulice

Nové Město

24

Na Kampě

Malá Strana

28

Celkem

248

Principy vymezení území
Každé území obsahuje alespoň 25 domů, z toho aspoň 15 je označeno jako obytných.
Údaje byly čerpány z webové aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí, která umožňuje
využít katastrální mapy a obsahuje údaje o typech (funkcích) jednotlivých domů.

5

Terénní mapování
Na práci se podílelo celkem šest výzkumníků. Čtyři studentky sociální geografie
zabezpečovaly terénní práci vždy po dvou případových lokalitách. Metodické vedení,
přípravu podkladových materiálů a koordinaci práce zajišťovali řešitelé projektu.
Terénní mapování bylo zaměřeno na hodnocení fyzického stavu domů, mapování
veřejných prostor a funkčního využití budov. V každé lokalitě byly zaznamenány údaje za
všechny budovy. Kategorie hodnocení jsou uvedeny v následujícím přehledu.
Fyzický stav domů
Cílem bylo zanést jednotlivé domy do mapy s využitím následující legendy:
-

kategorie stavu domů:
o

zdevastovaný

o

původní stav

o

v rekonstrukci

o

částečná rekonstrukce

o

úplná rekonstrukce

Veřejné prostory
Cílem bylo zanést do mapy a nafotit všechny veřejně přístupné prostory podle následující
legendy:
-

-

kategorie druhu prostor:
o

park

o

náměstí

o

veřejné prostranství – nábřeží apod.

o

veřejná zeleň (příp. s květinami)

o

dětské hřiště, pískoviště

o

sportoviště / hřiště

kategorie stavu prostor:
o

neudržovaný, zanedbaný

o

udržované

o

rekonstruované

o

nové

Funkční využití budov
Cílem bylo zanést do mapy s využitím aplikace Nahlížení do katastru druh budovy –
vlastník, využití a zaznačit účel (funkci) budovy
o

služby - kde a jaký druh

o

obchody - kde a jaký druh

o

firmy - kde a jaký druh
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Fotodokumentace
Cílem bylo získat fotografie vymezených lokalit, které by zachycovaly nejen fyzický stav
budov, ale také charakterizovaly sociální a funkční prostředí lokality. Byla vytvořena série
fotografií (identifikace: ulice, název, příp. druh místa). Výzkumníci měli za úkol zajistit
zejména výškové fotografie umožňující přehled o celé lokalitě a také snímky zachycující
všechno typické a zajímavé lidi v obvyklých činnostech (bydlící i přítomné obyvatelstvo
v lokalitě).

Pozorování
Cílem bylo popsat na cca 1-2 stránky vlastní postřehy z lokality – jak působí, jací jsou
tam lidé a co dělají, kdy je jich v lokalitě více a kdy méně, typické příběhy z lokality, co
se kde a kdy děje. Účelem bylo využít takto zpracované texty k hodnocení denního rytmu
lokality. Pozorování bylo realizováno v různých denních časech pro všechny případové
lokality.

Statistika na úrovni domů
Sledování bylo doplněno o statistické informace získané z různých zdrojů pro úroveň
jednotlivých domů v následující struktuře:
Charakteristika
Věková struktura
Vzdělanostní struktura
Sociální dávky
Migrace a přirozená měna
Parkovací karty

Ukazatel

Zdroj

podíl věkových skupin -14, 60+,
index stáří
podíl obyvatel s ukončeným ZŠ a
VŠ vzděláním
podíl příjemců příspěvků na
bydlení
počet narozených, zemřelých,
přistěhovalých a vystěhovalých
Počet držitelů parkovacích karet
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SLBD
SLBD
Úřad MČ Praha1
ISEO
MČ Praha 1

2.2. Vymezení a charakteristika případových lokalit
Ve druhé části zpracování (viz Zpráva z II. etapy šetření v roce 2008) bylo vybráno na
základě předběžné analýzy osm modelových lokalit, které zastupují různé typy
rezidenčního prostředí městské části Praha 1. Ve vybraných územích bylo ve třetí etapě
výzkumu provedeno hloubkové terénní šetření zaměřené především na kvalitu života zde
bydlících obyvatel, charakteristiky rezidenčního prostředí a funkční využití lokalit. Při
výběru modelových lokalit jsme vycházeli z analýzy struktury obyvatelstva a vývoje
počtu obyvatel v jednotlivých lokalitách Prahy 1. Pro vymezení rezidenčních oblastí jsme
využili rovněž část územního plánu hl.m. Prahy věnovanou regulaci rezidenční funkce
v centrální části města. V detailní analýze modelových lokalit jsme se cíleně zaměřili na
lokality s vysokou koncentrací funkce bydlení. Cílem je podrobně sledovat diferencované
rezidenční prostředí městské části Praha 1. Výběr a základní charakteristika případových
lokalit byla provedena ve II. etapě výzkumu. V následujícím textu je uvedeno přesné
vymezení lokalit a základní údaje o provedeném terénním šetření.
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Přehled modelových lokalit a základní kvantifikace výsledků terénního šetření
Lokalita 1 – JÁNSKÝ VRŠEK
Zpracovala: Bc. Jana Jíchová
Katastrální území: Malá Strana
Charakteristika rezidenční lokality: Gentrifikovaná lokalita obývaná západními cizinci
i bohatými Čechy. Obyvatelstvo s vysokým sociálním statusem v těsné blízkosti
Pražského hradu. Lokalita ovlivněná i potřebami přítomného obyvatelstva, zejména
v místě pracujícího a turistů.

Foto: Jana Jíchová

Podkladová mapa: http://amapy.atlas.cz

Vymezení území a domy podle příjemců sociálních dávek v letech 2001-2007
Zpracovala: Dana Macešková, zdroj dat Úřad MČ Praha 1
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Lokalita 2 – PAŘÍŽSKÁ ULICE
Zpracovala: Mgr. Lucie Pospíšilová
Katastrální území: Josefov
Charakteristika rezidenční lokality: Lokalita nabízející luxusní drahé bydlení s
vysokou koncentrací západních cizinců. Obyvatelstvo s vysokým sociálním statusem,
významná koncentrace pracovní a turistické funkce v těsném okolí lokality.

Podkladová mapa: http://amapy.atlas.cz

Foto: Lucie Pospíšilová

LEGENDA
bydlení, obchod
bydlení, obchod, kanceláře
bydlení, obchod, kanceláře, pohostinství

Široká

bydlení, obchod, pohostinství
bydlení, kanceláře

ská
Paříž

bydlení, kultura
bydlení, pohostinství
obchod
obchod, pohostinství
ubytování
prázdné

Vymezení území a funkční využití budov v roce 2008
Zdroj: terénní šetření 2008, Zpracovala: Lucie Pospíšilová
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Lokalita 3 - DOLNÍ ČÁST VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ
Zpracovala: Mgr. Lucie Pospíšilová
Katastrální území: Nové Město
Charakteristika rezidenční lokality: Lokalita s vysokou fluktuací návštěvníků i turistů.
Rezidenční funkce není dominantní, lokalita nepatří mezi nejvíce žádané adresy ve městě
zejména kvůli lokalizaci, která z místa činí nejvíce exponované území v Česku.

Podkladová mapa: http://amapy.atlas.cz

Foto: Lucie Pospíšilová
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LEGENDA
původní stav
v rekonstrukci
částečná rekonstrukce
úplná rekonstrukce

Vymezení území a fyzický stav budov v roce 2008
Zdroj: terénní šetření 2008, Zpracovala: Lucie Pospíšilová
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Lokalita 4 – DLOUHÁ ULICE
Zpracovala: Mgr. Nina Dvořáková
Katastrální území: Staré Město
Charakteristika rezidenční lokality: Lokalita s vysokou koncentrací starých lidí. Území
je charakteristické vysokou koncentrací pracovních příležitostí i služeb. V rámci centrální
části města nepatří k nejvíce exponovaným částem.

Podkladová mapa: http://amapy.atlas.cz

Foto: Nina Dvořáková

Vymezení území a fyzický stav budov v roce 2008.
Zdroj: terénní šetření 2008, Zpracovala: Nina Dvořáková
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Lokalita 5 – VODIČKOVA ULICE
Zpracovala: Bc. Dana Macešková
Katastrální území: Nové Město
Charakteristika rezidenční lokality: V porovnání s ostatními lokalitami městské části
jde o sociálně slabší lokalitu s vyšším podílem příjemců sociálních dávek. Ulice patří
k nejvíce zatíženým částem města s vysokou koncentrací obchodů a služeb.

Podkladová mapa: http://amapy.atlas.cz

Foto: Dana Macešková

Vymezení území a funkční využití budov v roce 2008
Zdroj: terénní šetření 2008, Zpracovala: Dana Macešková
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Lokalita 6 – KRAKOVSKÁ ULICE
Zpracovala: Bc. Jana Jíchová
Katastrální území: Nové Město
Charakteristika rezidenční lokality: Lokalita v těsném sousedství Václavského
náměstí se zvýšeným výskytem kriminality a sociální patologie. Komercializovaná lokalita
s postupným vytlačováním rezidenční funkce.

Podkladová mapa: http://amapy.atlas.cz

Foto: Jana Jíchová

Vymezení území a příjemci sociálních dávek v letech 2001-2007
Zpracovala: Dana Macešková, zdroj dat Úřad MČ Praha 1
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Lokalita 7 – VOJTĚŠSKÁ ULICE
Zpracovala: Bc. Dana Macešková
Katastrální území: Nové Město
Charakteristika rezidenční lokality: V porovnání s ostatními částmi centra se jedná o
lokalitu s vyšším podílem dětí. Specifikem území je vyšší zastoupení nově vystavěných
půdních vestaveb.

Foto: Dana Macešková

Podkladová mapa: http://amapy.atlas.cz

Vymezení území a fyzický stav budov v roce 2008
Zdroj: terénní šetření 2008, Zpracovala: Dana Macešková
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Lokalita 8 – NA KAMPĚ
Zpracovala: Mgr. Nina Dvořáková
Katastrální území: Malá Strana
Charakteristika rezidenční lokality: Atraktivní rezidenční lokalita s prolínáním turistů
a místního obyvatelstva v sousedství Karlova mostu. Území je zatíženo turistickým
ruchem, přesto patří mezi žádané adresy s vyšším sociálním statusem obyvatelstva.

Foto: Nina Dvořáková

Podkladová mapa: http://amapy.atlas.cz

Vymezení území a fyzický stav budov v roce 2008
Zdroj: terénní šetření 2008, Zpracovala: Nina Dvořáková
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3. ANKETA
Cílem dotazníkového šetření (ankety) realizovaného s obyvateli městské části Praha 1
bylo zjistit, jak vnímají lidé žijící v centru Prahy kvalitu života a jak jsou spokojeni
s rezidenčním prostředím, občanskou vybaveností a sociálními kontakty v místě svého
bydliště. Hodnocení percepce Prahy 1 jako místa pro život představuje důležitý krok
vedoucí k identifikaci nejzávažnějších problémů lokality i k následnému přijetí opatření
směřujících ke zlepšení kvality života a stabilizaci obyvatel centra hlavního města.
Formulář dotazníku zhotovený pro anketní šetření byl rozdělen do šesti základních
tematických oddílů. Obyvatelé hodnotili dostupnost obchodů a služeb v místě svého
bydliště, kvalitu fyzického prostředí (fyzický stav domů, veřejné prostory, zeleň, dětská
hřiště, čistotu a pořádek, možnosti parkování), bezpečnost, oblast bydlení a rezidenční
stability v lokalitě, sociální kontakty (vztahy obyvatel, vazba k lokalitě, politická
participace), mobilitu (pohyb za prací, nákupy, volnočasovými aktivitami). Za účelem
možnosti strukturovaného vyhodnocení ankety byly u každého respondenta zjišťovány
základní identifikační údaje (pohlaví, věk, vzdělání, ekonomická aktivita, typ domácnosti,
místo bydliště). Formulář dotazníku je obsažen v příloze.
S cílem zajistit co nejvyšší počet vyplněných dotazníků bylo přistoupeno k několika
způsobům anketního sběru. Ve dvoukolovém šetření (v červnu a říjnu 2008) byly
dotazníky distribuovány ve všech základních a mateřských školách na území MČ Prahy 1.
Ochota základních škol spolupracovat na šetření, včetně škol zřizovaných MČ Praha 1,
byla bohužel překvapivě velmi nízká. Další způsob sběru představovalo umístění letáku o
probíhající anketě (viz příloha) a sběrného boxu v Informačním centru MČ Praha 1
(Vodičkova 18), kde si mohli obyvatelé vyzvednout formuláře dotazníků a vyplněné je
přímo zde odevzdat. Zcela nečekaně se však navrátily pouze 3 dotazníky. Na webových
stránkách městské části Prahy 1 byla dále zavěšena informace o probíhající anketě, kde
byla obyvatelům Prahy 1 nabídnuta možnost vyplnit dotazník elektronicky přes Internet
či zaslat formulář poštou (vedle možnosti vhodit dotazník do sběrného boxu). Podobná
informace o probíhající anketě měla být zveřejněna také v Měsíčníku Prahy 1, vyjednání
umístění informace se však podařilo až po 5 měsících (v listopadovém vydání) od
zahájení šetření. Naše předchozí zkušenosti z podobných anketních šetření mezi obyvateli
městských

čtvrtí jednoznačně ukázaly, že v zajištění uspokojivé návratnosti dotazníků

hraje klíčovou roli vstřícný postoj místní samosprávy při mediaci šetření mezi svými
obyvateli. Zájem a podpora anketního šetření ze strany MČ Prahy 1 byla bohužel nižší
než jsme původně očekávali na základě jednání s radními MČ Praha 1 při zadávání
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výzkumu. V porovnání s jinými zkoumanými lokalitami byl překvapivý rovněž nízký
zájmem obyvatel Prahy 1 o anketní šetření. Celkově se podařilo získat 184 vyplněných
dotazníků. Tento počet přesto považujeme za dostatečný pro identifikaci nejzávažnějších
problémů a faktorů, které ovlivňují kvalitu života obyvatel MČ Praha 1.

Způsob sběru
Základní a mateřské školy
Informační centrum MČ P1
Internet
Pošta
Celkem

Počet vyplněných dotazníků
147
3
30
4
184

S ohledem na nízkou návratnost dotazníků jsme se jsme rozhodli doplnit hodnocení
kvality života obyvatel o analýzu populace seniorů. Práce byla účelově zadaná pro
potřeby projektu a překrývala se v řadě témat. Senioři byli vybráni záměrně jako skupina
obyvatel, která lze vzhledem k nižší mobilitě a nižší příjmové úrovni považovat za nejvíce
ohroženou tlaky způsobenými komercializací centra Prahy. V rámci diplomové práce byla
na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy zpracována podrobná pilotní analýza zaměřená na zhodnocení kvality života
seniorů v centru Prahy (Nina Dvořáková (2008): Kvalita života seniorů v centru Prahy,
PřF UK v Praze). Práce je postavena na hloubkovém dotazníkovém šetření mezi starými
obyvateli Prahy 1, které přináší důležité poznatky o hlavních problémech v každodenním
životě této skupiny obyvatel centra města.
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Příloha

ANKETA PRO OBYVATELE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL CENTRA PRAHY

Vážení obyvatelé městské části Praha 1,
odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v současné době zpracovávají
pro Úřad městské části Praha 1 studii zaměřenou na zhodnocení kvality života
obyvatel. Jedním z cílů studie je zjistit, jak jsou obyvatelé spokojeni ve svém bydlišti
a navrhnout kroky ke zlepšení kvality bydlení na Praze 1. Rádi bychom Vás požádali
o vyplnění krátkého dotazníku, který je anonymní. Každý vyplněný dotazník je pro
nás velmi cenný zdroj informací, proto Vám velmi děkujeme!

Dotazník v elektronické podobě naleznete na úvodní straně na internetových
stránkách Městské části Praha 1 (www.praha1.cz). Dotazník v tištěné podobě si
můžete vyzvednout v Informační kanceláři MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1.
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Socioekonomická analýza území MČ Praha 1
Univerzita Karlova
v Praze

KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL CENTRA PRAHY

Městská část Praha
1

Vážení obyvatelé městské části Praha 1,
odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v současné době zpracovávají pro Úřad
městské části Praha 1 studii zaměřenou na zhodnocení kvality života obyvatel. Jedním z cílů je
zjistit, jak jsou obyvatelé spokojeni ve svém bydlišti. Výsledky analýzy budou využity pro návrh
kroků ke zlepšení kvality bydlení na Praze 1. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého
dotazníku, který je anonymní. Každý vyplněný dotazník je pro nás velmi cenný zdroj informací,
proto Vám velmi děkujeme!
Dotazník v elektronické podobě naleznete na úvodní straně na internetových stránkách
Městské části Praha 1 (www.praha1.cz).
DOSTUPNOST OBCHODŮ A SLUŽEB
1- Jaký obchod nebo služba Vám v okolí Vašeho bydliště nejvíce chybí / je špatně dosažitelný /
finančně nedostupný?
………..…………………………………………………………………………….
PROSTŘEDÍ BYDLIŠTĚ
2- Jak hodnotíte prostředí Vašeho bydliště z hlediska:
spíš
spíš
dobré
dobré
špatné
Fyzického stavu domů
Množství veřejných prostor
Kvality veřejných prostor
Množství zeleně
Čistoty a pořádku
Počtu dětských hřišť
Počtu parkovacích míst

špatné

nevím

3- Které veřejné prostory v okolí Vašeho bydliště využíváte? K jakým aktivitám (procházka,
setkání s přáteli, venčení psa, hra dětí apod.)?
Konkrétní místo
Aktivita

BEZPEČNOST
4- Cítíte se ve svém místě bydliště bezpečně?
ve dne
v noci

ano
ano

spíš ano
spíš ano

spíš ne
spíš ne

ne
ne

Pokud NE, spíš NE
5- Z jakého důvodu?
(Můžete zaškrtnout
i více možností)

Nekvalitní pouliční osvětlení
Nepříjemné fyzické prostředí
Malý počet policistů v ulicích
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nevím
nevím

Výskyt podivných osob
Špatná zkušenost
Informace v médiích
Jiné………………………….……………………
6- Která místa v okolí Vašeho bydliště vnímáte jako nebezpečná? Proč?
Konkrétní místo
Důvod

7- Máte Vy, nebo někdo z Vašich blízkých či známých, špatnou osobní zkušenost z označených
nebezpečných míst?
ano
ne
Pokud ANO:
8- Jakou?…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
BYDLENÍ A STABILITA
9- Máte na Praze 1 trvalé bydliště?

ano

ne

10- Bydlíte v
obecním bytě
nájemním bytě (pronájmu)
v bytě rodinného příslušníka družstevním bytě
jiné…..................................................

ve vlastním bytě

11- Jak dlouho zde bydlíte? ………………………………………………..……
12- Odkud jste sem přišel/šla (město, čtvrť)?……………………….…………
13- Kolikrát v životě jste se stěhoval/a?.........................................................
14- Chtěl/a byste se odsud odstěhovat?
ano
spíš ano
spíš ne

ne

nevím

15- Proč se chcete či nechcete odstěhovat?.................................................
………………………………………………………………………………………
16- Uveďte, prosím, kolik lidí bydlí ve Vašem domě ………………………….
SOCIÁLNÍ KONTAKTY
17- Cítíte se „doma“ na Praze 1?
ano
spíš ano
spíš ne

ne

nevím

18- Jak hodnotíte vztahy obyvatel v místě Vašeho bydliště?
dobré

spíše dobré

spíš špatné

špatné

nevím, neznáme se

19- Odhadněte, prosím, kolik lidí v okolí Vašeho bydliště považujete za své přátele nebo známé.
Rozdělte je na obyvatele blízkého okolí Vašeho bydliště a celé Prahy 1.
okolí bydliště……….…. Praha 1……………
20- Lidé v mém okolí si navzájem vypomáhají (např. vyzvedávání pošty, půjčování nářadí,
drobné opravy):
velmi často (několikrát měsíčně)
občas (několikrát ročně)
nikdy

často (jednou měsíčně)
zřídka (jednou ročně)
nevím
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21- Byl/a jste u voleb do zastupitelstva městské části v roce 2006?
ano

ne

ne (na Praze 1 jsem nebydlel/a)

ne (na Praze 1 jsem nebyl/a hlášen/a k trvalému bydlišti)
MOBILITA
22- Uveďte, prosím, místo (ulici), kde pracujete…………………………….….
23- Uveďte, prosím kolik minut vám trvá cesta do zaměstnání……………….
24- Uveďte, prosím, místo (ulici), kde nakupujete potraviny…….……………
25- Uveďte, prosím, jak často využíváte Prahu 1 k procházkám nebo k návštěvám místních
kulturních a zábavních zařízení?
4-7× za týden

1-3× za týden

1-3× za měsíc

méně často

26- Co je pro Vás největším problémem v místě Vašeho bydliště?
………………………………………………………………………………………
Pohlaví
Věk

15–24

Vzdělání

muž
25–39

40–54

55–69

základní
střední s maturitou

Ekonomická aktivita
nezaměstnaný

žena
střední bez maturity
vysokoškolské

zaměstnanec

student

70 a více

podnikatel

na mateřské dovolené

důchodce

v domácnosti

Jiný………………………………………………………………………….……….
Typ domácnosti Kolik členů má Vaše domácnost?...……………..…………
Žijete v rodině s dětmi do 15 let?

ano

ne

Adresa respondenta (ulice a číslo popisné):...………...………………………
DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI.
Dotazník vyplněný elektronicky zašlete prosím na e-mail:
Mgr. Lucie Pospíšilová, lucie.pos@seznam.cz
Tištěný dotazník zašlete na adresu: Dr. Jana Temelová, Univerzita Karlova, Přírodovědecká
fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43, Praha 2.
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