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Anotace 

V předložené práci analyzuji změnu cen vybraných stavebních pozemků v Ostravě na 

základě působení vybraných prostorových vlivů a vyhledám hlavní faktor ovlivňující cenu 

pozemků. Úvod je věnován pojmu stavební pozemek, metodám jeho ocenění, stručné 

charakteristice zkoumané oblasti a prostorovým vlivům, které se mohou podílet na vývoji 

cen. Následně jsou popsány použité programové prostředky a funkce pro analýzu. Další 

část popisuje vývoj cen u jednotlivých prostorových vlivů, které jsou tabulkově nebo 

graficky zobrazeny. Závěr je věnován vyhodnocení působení jednotlivých vlivů a určení, 

zda vybrané vlivy jsou hlavním faktorem ovlivňujícím cenu pozemků. 

Klíčová slova: cena pozemku, prostorový vliv  

Summary 

In present work I analyze the change in prices of selected building land in Ostrava at the 

effects of selected spatial impacts and I will search the main factor affecting the price of 

land. Introduction is devoted to the concept of building land, methods of this valuation, 

brief description of the study area and spatial impacts, which may contribute to the 

development of prices. Subsequently are described used software products and features for 

analysis. The next section describes the evolution of prices of individual spatial impacts, 

which are displayed as tables or maps. The conclusion is devoted to the evaluation effects 

individual impacts and determine whether the selected impacts are the main factor in the 

price of land. 

Keywords: Price of the Land, Spatial Impact 
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Seznam použitých zkratek 

Kč  korun českých 

m  metr 

m
2
  metr čtvereční 

MHD  městská hromadná doprava 

VVN  velmi vysoké napětí 

ČOV  čistička odpadních vod 

OZO   odvoz a zpracování odpadu 

OKK  Ostravsko-karvinské koksovny
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Úvod 

Ceny nemovitostí vznikají až na výjimky působením trhu, tj. vzájemným ovlivňováním 

nabídky a poptávky. V podmínkách České republiky je možno využít dva odlišné způsoby 

ocenění stavebních pozemků. Jedním z nich je ocenění dle vyhlášky č.540/2002 Sb. 

v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). Tato 

vyhláška nabyla účinností k 15.lednu 2003 a mění tak některé postupy oceňování majetku 

podle předchozí vyhlášky č. 325/2002 Sb. Druhou možností je cena dle cenové mapy, 

pokud je pro dané město či obec vyhotovena. Stavební pozemky v cenové mapě jsou 

oceňovány skutečně sjednanými cenami obsaženými v kupních smlouvách, které byly 

dohledány a prověřeny na Katastrálním úřadě v Ostravě. 

Zkoumanou oblastí je Ostravsko bez přidružených obcí.  

Analýza je prováděna na cenové mapě pro rok 2013. Cenová mapa je každoročně 

aktualizována a v digitální podobě uložena ve středisku informačních služeb Magistrátu 

města Ostravy.  

V reálném životě existuje velké množství prostorových vlivů, které mohou mít vliv na 

tvorbu ceny pozemků. Vzhledem k tomu, že není možné všechny tyto vlivy analyzovat 

jako celek, ve své práci analyzuji šest z těchto vlivů. Patří mezi ně blízkost zastávek 

městské hromadné dopravy (dále MHD), škol, vybraných komunikací, stožárů velmi 

vysokého napětí (dále VVN), vybraných průmyslových oblastí a vybraných obchodní 

center. Důležitým faktorem je vzdálenost od těchto objektů. Výsledkem první analýzy je 

informace o tom, zda s narůstající vzdáleností od vybraných objektů se průměrná cena 

snižuje/zvyšuje či kolísá. Druhá analýza porovná všechny vybrané vlivy společně a 

výsledek ukáže, zda obvyklá cena odpovídá cenové mapě nebo je cena ovlivněna jinými 

vlivy. 

Výsledky analýz zobrazím v tabulkách a graf vizuálně ukáže vývoj těchto cen.  

Předpokládám, že výsledky práce mohou být ukázkou toho, jak analyzovat a vyhodnocovat 

jiné vlivy, které nejsou předmětem této práce. Mohou posloužit pro sledování vývoje cen 

v jednotlivých oblastech a tímto předejít případným nevhodným prodejům a nákupům. 
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1. Cíl práce 

Cílem práce je analyzovat prostorový vývoj ceny vybraných druhů pozemků oceněných 

v cenové mapě s vybranými prostorovými vlivy a vyhodnotit, zda dané vlivy se podílí na 

tvorbě ceny pozemků.  

Dá se předpokládat, že z provedených analýz vyplyne, že cena pozemků je největší u vlivů 

řazených mezi pozitivní, kterými jsou blízkost zastávek MHD, škol, komunikací, 

obchodních center a s narůstající vzdáleností se snižuje. Důvodem může být rozložení, 

případně hustota daných vlivů.  

Blízkost stožárů VVN a průmyslových oblastí jsou negativními vlivy. Výstavba v okolí 

stožárů VVN podléhá přísným bezpečnostním podmínkám a je zde stanoveno ochranné 

pásmo. Za těchto podmínek se předpokládá, že cena pozemků ve větších vzdálenostech od 

stožárů VVN je vyšší než v blízkosti stožárů VVN. V průmyslových oblastech není zájem 

o bydlení, ale projevuje se zde zájem komerční. Jak tento zájem ovlivní cenu, ukáže 

analýza.   
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2. Úkoly 

Práce byla rozdělena do následujících úkolů: 

1) Seznámení se s problematikou tvorby cen nemovitostí a cenové mapy na Ostravsku. 

2) Analyzovat stav ocenění pozemků v Ostravě. 

3) Vytipovat vlivy, které se mohou podílet na změnách cen nemovitostí. 

4) Navrhnout a aplikovat postup ověření působnosti vybraných vlivů. 

5) Výsledky ověření znázornit formou tematických map. 

6) Formulovat závěry o vlivu vybraných činitelů na ceny pozemků. 
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3. Data 

Podklady cenové mapy pro rok 2013, zastávky MHD z roku 2011, školy z roku 2009, 

komunikace z roku 2010, stožáry VVN a hranice katastrálních území ve vektorové podobě 

poskytl Magistrát města Ostravy bezúplatně pouze pro vytvoření této práce a se zákazem 

šíření a poskytování těchto dat třetím osobám. Cenové mapy jsou každoročně 

aktualizovány a k bezplatnému nahlédnutí jsou k dispozici na stránkách 

http://gisova.ostrava.cz/. Ostatní data jsou aktualizována v případě větších změn. 

Data průmyslových oblastí a obchodních center byla zpracována pro tuto práci. 

Cenová mapa (kapitola 5.3.) je polygonová vrstva. Zastávky MHD (ukázka dat kapitola 

6.1), školy (ukázka dat 6.2), stožáry VVN (ukázka dat kapitola 6.4), průmyslové oblasti 

(ukázka dat 6.5) a  obchodní centra (ukázka dat 6.6) jsou bodové vrstvy. Komunikace 

(ukázka dat 6.3), hranice katastrálních území a hranice Ostravska (ukázka dat 5.4) jsou 

liniové vrstvy.  

http://gisova.ostrava.cz/
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4. Město Ostrava a jeho charakteristika  

„Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou třetím největším městem republiky a 

třetím v pořadí podle počtu obyvatel. Má výhodnou strategickou polohu – nachází se  

10 kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se 

Slovenskem. Od hlavního města Prahy je vzdálena 360 kilometrů, 170 kilometrů od Brna, 

90 kilometrů od polských Katovic, 310 kilometrů od Vídně. Městem protékají řeky Odra, 

Ostravice, Opava a Lučina.“ [3] 

 4.1. Stručná charakteristika Města Ostravy 

„Z hlediska územně správního uspořádání se Ostrava dělí na 23 městských obvodů  

s 39 katastrálními územími. 

Město Ostrava je sídlem administrativních, obchodních, kulturních, zdravotnických, 

vědeckých a sportovních institucí, což souvisí se skutečností, že je krajským městem 

Moravskoslezského kraje.  

V rámci ČR má zcela zvláštní postavení, neboť během uplynulých desetiletí byla chápána 

jako významné centrum těžkého průmyslu a dále jako město obchodní a transitní. Ostrava 

je v současnosti třetím ekonomicky nejvýznamnějším městem České republiky. 

V důsledku politických změn po roce 1989 Ostrava jako jedno z mála měst v ČR 

zaznamenává obrovský přerod způsobený omezováním těžkého průmyslu a nezbytností 

následné restrukturalizace. Významnou oblastí investic jsou nevyužité plochy bývalých 

průmyslových areálů, které tvoří asi 15 % rozlohy města. Třemi hlavními lokalitami jsou 

Karolina a Dolní oblast Vítkovic v centrální části města, a rozvojové území na okraji města 

v blízkosti dálnice D1 v Hrušově.“ [2] 
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5. Oceňování nemovitostí 

Pozemky jsou oceňovány různými způsoby a k různým účelům jako je daňová povinnost, 

nákup a prodej. 

5.1. Předmět oceňování 

Tato práce je zaměřena na konkrétní druh nemovitosti – stavební pozemky, proto je nutné 

si vymezit, co lze či nelze do tohoto pojmu zahrnout podle § 9 zákona č. 151/1997 Sb. o 

oceňování majetku České republiky. 

„Stavebními pozemky jsou: 

 nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích 

pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím určeny k zastavění, je-li 

zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je 

stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k 

zastavění; 

 pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a 

nádvoří, v druhu pozemku ostatní plochy – staveniště nebo ostatní plochy, které 

jsou již zastavěny, a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří 

jednotný funkční celek se stavbou a pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí 

v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří za účelem jejich společného využití a 

jsou ve vlastnictví stejného subjektu; 

 plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav 

v katastru nemovitostí; 

Stavební pozemek není: 

 pozemek, který je zastavěný jen podzemním nebo nadzemním vedením včetně 

jejich příslušenství, podzemními stavbami, které nedosahují úrovně terénu, 

podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a vodní hospodářství 

netvořícími součást pozemních staveb.  

 pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami, ploty, opěrnými zdmi, 

pomníky, sochami apod.“ 
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5.2. Cena a hodnota 

Je nutné si upřesnit pojmy jako je cena a hodnota. Tyto pojmy jsou v praxi často 

zaměňovány. 

5.2.1. Cena 

Cena je pojem používaný pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku za 

zboží nebo službu. Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné 

osoby. Částka je nebo není zveřejněna, zůstává však historickým faktem. 

Podle zákona České republiky cena je peněžní částka: 

 sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo 

 zjištěná podle zvláštního předpisu
1
 k jiným účelům než k prodeji podle Zákona 

č.526/1990 Sb., o cenách 

5.2.2. Hodnota 

„Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to 

ekonomická kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit, 

na jedné straně kupujícími a prodávajícími na druhé straně. Jedná se o odhad. Podle 

ekonomické koncepce hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka služby nebo zboží 

k datu, k němuž se odhad hodnoty provádí. Existuje řada hodnot, podle toho jak jsou 

definovány (např. tržní hodnota, výnosová hodnota apod.), přitom každá z nich může být 

vyjádřena zcela jiným číslem. Při oceňování je nutno vždy přesně definovat, jaká hodnota 

je zjišťována.“ [1] 

Zjednodušeně lze říci, že cena je přesné číslo, hodnota je odhad, tudíž nehovoříme o 

přesném čísle. 

5.3. Oceňování stavebních pozemků  

Pozemky mají podstatnou zvláštnost, kterou je jejich omezená rozloha v daném územním 

celku (obec, město, region, stát). Pozemky rovněž nelze libovolně rozšiřovat a vyrábět, 

proto se vlastnictví půdy stává zvláštní formou monopolu.  

                                                           
1
 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 
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Cena pozemku je ovlivněna řadou faktorů. Z tohoto důvodu byly vyvinuty řady metod jak 

cenu pozemků určit, buď administrativně, nebo suplovat funkci trhu a cenu tak co 

nejpřesněji odhadnout. 

„Pro oceňování stavebních pozemků existují dvě možnosti ocenění. Prvním způsobem je 

ocenění dle cenové mapy příslušné obce. Stavební pozemek se oceňuje násobkem výměry 

pozemku a ceny za m
2
 uvedené v cenové mapě.“ [1] 

Podle § 10 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku: „Cenová mapa stavebních 

pozemků je grafické znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její části v 

měřítku 1: 5000, popřípadě v měřítku podrobnějším s vyznačenými cenami. Stavební 

pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými cenami obsaženými v kupních 

smlouvách.“ 

 

Obrázek 1 - Výřez cenové mapy města Ostravy 

Druhý způsob se používá pro stavební pozemky, které nejsou uvedeny v cenové mapě. 

V tomto případě se pozemky ocení závaznou kalkulací podle § 28 vyhlášky 540/2002 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a  

o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 

Ocenění podle cenové mapy má přednost před oceněním podle kalkulace. 
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5.4. Cenová mapa města Ostravy 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 5.12.2012 vydat podle § 10 písm. d) a § 84  

odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, a podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a  

o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, 

Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2012, kterou se vydává cenová mapa stavebních 

pozemků města Ostravy č. 13. 

Cenová mapa je vytvořena Magistrátem města Ostravy. Originál je uložen na odboru 

financí a rozpočtu, v digitální podobě ve středisku informačních služeb a veřejně přístupný 

na webové stránce http://gisova.ostrava.cz. 

„Účelem zpracování cenové mapy je narovnání vztahu mezi cenami stavebních pozemků, 

které se sjednávají v konkrétních kupních smlouvách dohledaných a prověřených na 

Katastrálním úřadě v Ostravě a cenami zjištěnými podle cenového předpisu. Dohledané 

ceny jsou analyzovány s cílem vyloučení těch údajů, které neodpovídají obvyklým cenám 

a dále v případech, kdy šlo o sjednané ceny za soubor nemovitostí (např. pozemků, včetně 

staveb, venkovních úprav a trvalých porostů).“ [2] 

“Analýza trhu s nemovitostmi na území města Ostravy pro aktualizaci cenové mapy pro 

rok 2013 byla provedena z informací získaných o 1375 prodejích pozemků od ledna 2011 

do prosince 2011.” [2] 

5.4.1. Postup zpracování a aktualizace 

„Vlastní zpracování cenové mapy lze rozdělit do čtyř hlavních etap, a to:  

v I. etapě – jako základ pro stanovení cen pozemků podle § 10 zákona o oceňování 

majetku jsou shromážděny a roztříděny ceny sjednané v konkrétních kupních smlouvách, 

vložených do katastru nemovitostí v období mezi lednem 2011 a prosincem 2011. Zdrojem 

těchto informací je listinný operát katastru nemovitostí.  

v II. etapě – původní rozdělení do jednotlivých skupin parcel obdobných stavebních 

pozemků je porovnáno se současným využitím, v případě nově zastavěných území či změn 

ve využití území jsou vytvořeny nové skupiny parcel obdobných stavebních pozemků.  

http://gisova.ostrava.cz/
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v III. etapě – porovnání pozemků s cenami obdobných pozemkových celků na základě 

jejich charakteristik. V cenové mapě nejsou oceněny ty pozemky, kde nebyl zjištěn jejich 

prodej, resp. nebylo možné je porovnat se zjištěnými cenami porovnatelných pozemků.  

v IV. etapě – konečná aktualizace grafické části cenové mapy s aktuální verzí digitální 

katastrální mapy tak, aby se cenová mapa mohla stát součástí geografického informačního 

systému města Ostravy.“ [2] 

5.4.2. Rozbor území z hlediska šetřených charakteristik 

Při tvorbě cenové mapy je proveden rozbor území na základě místních šetření a 

s přihlédnutím k platnému územnímu plánu jsou prověřeny skupiny pozemků. V případě 

změn zastavěnosti jsou vymezeny nové skupiny obdobných pozemků na základě šetřených 

charakteristik. 

Mezi šetřené charakteristiky patří: 

Účel užití – pozemky, které se vyznačují vhodným účelem užití, jsou v mapách barevně 

odlišeny a dále slouží ke statistickému vyhodnocení tržních vlivů na ceny pozemků.  

Poloha v obci - území města Ostravy je rozděleno do čtyř polohových tříd, a to v závislosti 

na shodném účelu využití území v dané třídě a umístění v obci: 

1. Vnitřní město - jádrové území města s využitím pro obchod, služby, administrativu a 

hromadné bydlení  

2. Okrajová část vnitřního města - území s převažující funkcí pro bydlení individuální  

i hromadné  

3. Průmyslové části města - převážně zastavěné areály těžkého průmyslu nebo postižené 

jeho vlivy  

4. Území mimo kompaktní město - převažující využitím pro individuální bydlení 

Soulad s územním plánem – je porovnán aktuální účel užití s územním plánem.  

Stavební vybavenost – posuzuje se vybavenost pozemků základními inženýrskými sítěmi, 

kterými jsou veřejný rozvod elektřiny, vody, plyn, kanalizace a telekomunikační služby. 
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Dopravní dostupnost - předmětem šetření je spojení městské hromadné dopravy mezi 

centrem města a jeho jednotlivými částmi. Kritériem je vzdálenost od centra města, 

dopravní dostupnost a vzdálenost od nejbližších stanic MHD.   

Omezující faktory – přihlíží se k okolnostem, které rozhodujícím způsobem limitují využití 

stavebních pozemků (stavební uzávěra, výskyt důlních plynů (metanu), nadměrná hlučnost, 

případné ohrožení záplavami, apod.). 

5.4.3. Stav ocenění pozemků v cenové mapě Ostravy 
Tabulka 1 - Stav ocenění podle výměry pro rok 2013 [2] 

Výměra v ha % z celkové 

výměry 

Výměra v ha % z celkové 

výměry 

Oceněno Neoceněno 

8 021 31 13 402 69 

Předmětem ocenění v cenové mapě je 31% stavebních pozemků a obdobných pozemků 

tvořících s nimi funkční celek z celkové výměry všech pozemků. Oceněny jsou převážně 

hustě zastavěné části města. Menší podíl stavebních pozemků je důsledkem velké rozlohy 

zemědělské půdy na periférii správního území města a „zelených“ nezastavěných ploch 

uvnitř města, mezi jednotlivými městskými obvody.  
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Obrázek 2 - Stav ocenění pozemků Ostravy v cenové mapě pro rok 2013 

Tabulka 2 - Stav ocenění podle zastoupení jednotlivých druhů pozemků pro rok 2013 

Druh pozemku Výměra v ha Oceněno [%] 

zastavěná plocha a nádvoří 1847 23 

zahrada 1501 19 

ostatní plocha 3967 49 

trvalý travní porost 132 2 

orná půda 466 6 

vodní plocha 58 1 

les 39 0 

sad 11 0 

Celkem 8021 100 
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Graf 1 - Stav ocenění podle zastoupení jednotlivých druhů pozemků pro rok 2013 

Pro analýzy jsou vybrány druhy pozemků, které podle ocenění mají největší zastoupení. 

Ostatní plochy jsou oceněny z 49%, ale jedná se o směs pozemků s různým využitím, 

kterým jsou např. silnice, ostatní komunikace, zeleň, jiná plocha, ostatní dopravní plocha, 

hřbitov, skládka apod. Proto i když mají největší zastoupení, tak ostatní plochy 

analyzovány nebyly. Další největší zastoupení je u zastavěných ploch a nádvoří (23%) a 

zahrad (19%). Tyto druhy pozemků mají k sobě nejblíže i z hlediska obdobného využití 

v praxi. Za určitých podmínek se zastavěná plocha může stát zahradou a zahrada 

zastavěnou plochou. Proto pro analýzy jsou použity tyto dva druhy pozemků. Ostatní 

druhy pozemků jsou zastoupeny v nepatrné míře. Stav ocenění zobrazen v Příloha 2. 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

oceněno 

V
ým

ě
ra

 v
 h

a 

zastavěná plocha a nádvoří 

zahrada 

ostatní plocha 

trvalý travní porost 

orná půda 

vodní plocha 

les 

sad 



Kateřina Krásná: Působení prostorových vlivů na tvorbu cen vybraných pozemků 
 

2014  14 
 

 

Obrázek 3 - Stav ocenění pro druh pozemku zahrada a zastavěná plocha a nádvoří v Ostravě v cenové mapě 

pro rok 2013 
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6. Prostorové vlivy 

Cena pozemků je ovlivňována cenou skutečného prodeje v daném místě. To znamená, že 

v oblastech, kde o pozemky není zájem nebo je zájem příliš malý, se cena pozemků mění 

minimálně. Naopak v oblastech, zejména pro bydlení a komerční využití je o pozemky 

velký zájem. To se projevuje mnohokrát vysokými prodejními cenami, proto v těchto 

oblastech dochází k velkému nárůstu cen a ty se dlouhou dobu drží nebo neustále narůstají. 

Vliv na prodej může mít kvalitativní vlastnost pozemku, tzn. poloha, bonita půdy, tvar, 

velikost, sklon, okolí pozemku apod. Dalšími vlivy jsou povodňové oblasti, dopravní 

dostupnost, kriminalita, hlučnost, prašnost, dostupnost inženýrských sítí, dostupnost škol a 

zdravotních zařízení, poloha v obci, apod. Ve své práci analyzuji vliv zastávek MHD, škol, 

vybraných komunikací, stožárů VVN, vybraných obchodních center a vybraných 

průmyslových oblastí.  

6.1. Zastávky městské hromadné dopravy 

V datech z roku 2011 je zaznamenáno 195 tramvajových, 117 trolejbusových a  

747 autobusových zastávek. Některé zastávky jsou společné a to 97 pro autobusy a 

trolejbusy, 5 pro tramvaje a autobusy, 2 pro tramvaje, trolejbusy a autobusy. Celkový počet 

všech zastávek se příliš nemění. Nové zastávky vznikají především v oblastech, kde 

proběhla nová výstavba, a to jak pro bydlení, tak v oblastech pro komerční využití. 

V centru města Ostravy je síť městské hromadné dopravy poměrně hustá. Je zde 

zajišťována autobusy, trolejbusy a tramvajemi. V okrajových částech města Ostrava je 

doprava MHD poněkud omezená, zajišťována většinou autobusy, případně trolejbusy. 

Vzdálenost v některých lokalitách je mezi zastávkami MHD i 1km.  
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Obrázek 4 - Zastávky městské hromadné dopravy v Ostravě v roce 2011 

6.2. Školy  

V dostupných datech z roku 2009 je zaznamenáno celkem 300 škol. Řadí se mezi ně 

mateřské školy, základní školy, střední školy, gymnázia, vysoké školy, jazykové a 

umělecké školy, speciální školy pro žáky s vadami, obchodní akademie a vyšší odborné 

školy. Školy jsou státní, příspěvkové nebo soukromé. Počet škol se příliš nemění, proto 

data nejsou každoročně aktualizována. 

 Z hlediska prostorového rozmístění škol, největší počet se nachází v hustě obydlených 

oblastech. K těmto oblastem patří Poruba, Moravská Ostrava, Mariánské Hory, Hrabůvka, 

Zábřeh nad Odrou. Zde se nacházejí jak mateřské a základní školy, tak vysoké, odborné a 

jiné školy. V okrajových částech se nacházejí především mateřské a základní školy. 
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Obrázek 5 - Školy v Ostravě v roce 2009 

6.3. Komunikace 

Město Ostrava má cca 1900 různých komunikací. Pro práci je vybráno 40 komunikací 

I.třídy. Vybrány byly komunikace, které se svou délkou řadí mezi nejdůležitější spojnice 

mezi jednotlivými obcemi Ostravy. Jedná se o tyto komunikace: Rudná, Frýdecká, 

Místecká, Plzeňská, Těšínská, Opavská, Výškovická, Mariánskohorská, Bohumínská, 

28.října, Krmelínská, Martinovská, 17.listopadu, Petřvaldská. Dále byly vybrány 

komunikace, které se řadí mezi neméně důležité, jelikož se mnohdy jedná o jediný možný 

příjezd do okrajových částí Ostravy.  

Dostupná data jsou z roku 2010. Celkový počet a tvar komunikací se příliš nemění, proto 

jsou data aktualizována pouze při větších změnách.  
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Obrázek 6 - Vybrané komunikace v Ostravě v roce 2010 

6.4. Stožáry VVN 

Stožáry VVN představují určité riziko. Je vymezeno ochranné pásmo 20 metrů, které 

představuje prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění 

spolehlivého provozu elektrizační soustavy a ochraně života, zdraví a majetku osob.  

I přesto se vyskytují případy, kdy stožáry VVN jsou vybudovány v zastavěných oblastech. 

V takových případech platí přísná bezpečností pravidla a to se projevuje na ceně pozemků.  

Stožáry směřují z elektrárny ve Třebovicích do téměř všech částí Ostravy a to zejména tak, 

aby co nejméně zasahovaly do zastavěných oblastí. I přesto, v některých případech stožáry 

těmito oblastmi vedou a není možné pro ně najít vhodnější trasu.  
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Obrázek 7 - Stožáry velmi vysokého napětí v Ostravě v roce 2011 

6.5. Průmyslové oblasti 

Mezi vybrané průmyslové oblasti jsou zařazeny části Ostravy, kde podle územního plánu 

se nachází pozemky určené pro průmysl a svou rozlohou se jedná o poměrně velké oblasti. 

Vybrány jsou oblast ČOV v Přívoze, OKK Koksovny, a.s. v Přívoze, OZO Ostrava, a.s. 

skládka odpadu v Hrušově, elektrárna Třebovice, dolní oblast Vítkovic, oblast bývalé 

cementárny v Zábřehu – Hulváky, oblast Arcelor Mittal Ostrava, a.s. v Kunčicích nad 

Ostravicí.  

Průmyslové oblasti se řadí k oblastem negativně působící na své okolí. Ve většině se jedná 

o areály soukromých firem.   
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Obrázek 8 - Vybrané průmyslové oblasti v Ostravě v roce 2011 

6.6. Obchodní centra 

Město Ostrava nabízí řadu obchodních center a obchodů. Pro analýzy jsou vybrána 

rozlohou největší a nejznámější obchodní centra. Mezi vybraná obchodní centra patří 

Globus, Nová Karolina, Shopping Park, Futurum, Makro, Hornbach Vítkovice, Hornbach 

Svinov, Tesco Třebovice, Tesco Hrabová, Interspar Dubina a Interspar Poruba. 

Nová Karolina, Shopping Park, Futurum jsou centra, kde lidé tráví spoustu volného času. 

Najdeme zde obchody s potravinami, oblečením a obuví, lékárny, hračky, zlatnictví a 

bižuterie, sportovní potřeby, knihy a mnoho dalšího. Mezi nabízenými službami zde 

najdeme kadeřnictví, banky a bankomaty, zábavní koutky pro děti, kina, jídelny či 

restaurační zařízení, fitness centra apod. 

Ostatní centra zde uvedená jsou zaměřená převážně na prodej určitého zboží. I zde 

můžeme najít doplňkový sortiment zajišťovaný jinými soukromými firmami, ale není v tak 

velkém rozsahu jako u předchozích tří center. 

Součástí každého obchodního centra je parkoviště – nadzemní případně podzemní. 



Kateřina Krásná: Působení prostorových vlivů na tvorbu cen vybraných pozemků 
 

2014  21 
 

Obchodní centra se nacházejí jak v hustě zastavěných oblastech, tak na perifériích.  

 

Obrázek 9 - Vybraná obchodní centra v Ostravě v roce 2011 



Kateřina Krásná: Působení prostorových vlivů na tvorbu cen vybraných pozemků 
 

2014  22 
 

7. Programové prostředky a nástroje 

K analýze jsou využity funkce programu ArcMap 9.3.1. a MS Office Excel 2007. 

7.1. Postup zpracování  

Před zpracováním dat je nutná úprava do požadovaného formátu (konverze dat). Následně 

jsou použity 2 analytické postupy, které jsou zaměřeny na: 

1. Vyhodnocení vývoje průměrných cen ve vymezených vzdálenostech od 

sledovaných objektů;  

2. Posouzení společného působení více vlivů najednou. 

U postupů 1 jsou vlivy vyhodnocovány samostatně, u postupu 2 je vyhodnocováno více 

vlivů najednou.  

7.1.1. Příprava/konverze dat 

Jedním z použitých nástrojů je konverze dat z vektoru do rastru. Převádí se shapefile 

cenové mapy s atributem cena. Cena je uváděna za 1m
2
. Je použit nástroj pro konverzi 

Polygon To Raster a velikost buňky je 1.  

7.1.2. Vyhodnocení vývoje průměrných cen ve vymezených 
vzdálenostech od sledovaných objektů 

Při tomto zpracování je využit nástroj vzdáleností analýzy Multiple Ring Buffer, který 

vytváří vícenásobný buffer. Ve vektorové reprezentaci jsou tvořeny polygony v určité 

vzdálenosti kolem bodů, linií nebo polygonů. V této analýze jsou polygony vytvořeny 

k bodům reprezentujícím zastávky MHD, školy, stožáry VVN, vybrané průmyslové 

oblasti, vybraná obchodní centra a k liniím reprezentujícím vybrané komunikace. U všech 

vlivů jsou vytvořeny polygony do vzdálenosti 1000 metrů, vždy po 100 metrech. Tyto 

polygony jsou ve vektorovém formátu a představují zóny vzdálenosti. 
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Obrázek 10 - Ukázka vzdálenostních zón pro body 

K určení průměrné ceny v dané zóně jsou rastry cenových map překryty zónami pomocí 

zónové statistiky a vypočítány nové hodnoty buněk určité zóny. U vektorů jsou hodnoty 

pixelů, které se nacházejí z části v jedné zóně a z části v druhé, pro výpočet zahrnuty do 

obou zón. Výsledkem je rastr s průměrnou cenou v každé vzdáleností zóně.  

Předpokládá se, že změna ceny s narůstající vzdáleností se mění kolísavě. Jelikož je 

potřeba zjistit vývoj průměrné ceny se vzdáleností, je k vyhodnocení hodnot pro jednotlivé 

vlivy využita lineární regrese. Vzorec lineární regrese je y=ax+b, kde a je sklon úhlu, 

který regresní přímka svírá s osou x (tangens tohoto úhlu) a b je vzdálenost průsečíku 

regresní přímky s osou y od počátku souřadnic (pro x=0). Pro tuto analýzu je důležitá 

hodnota a. V případě, že hodnota a>0 průměrná cena narůstá, a<0 průměrná cena klesá. 

Může nastat situace y=R, kde R je reálné číslo, v tomto případě se průměrná cena nemění. 

Jednotlivé druhy pozemků a vlivy jsou vyhodnoceny samostatně. 
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7.1.3. Posouzení společného působení více vlivů najednou 

Provádí se pomocí multikriteriálního zhodnocení, tzn. zpracování více faktorů najednou.  

U bodových a liniových vektorů pomocí vzdálenostní analýzy Euclidean Distance jsou 

vyhodnoceny vzdálenosti každé buňky rastru k nejbližšímu zdroji.  

Pro posouzení společného působení více vlivů je použita funkce speciálních analýz 

Weighted Overlay, která překrývá několik rastrů pomocí společné stupnice se zadáním 

váhy dle významu jednotlivým sledovaným objektům. Míra obvyklé ceny
2
 je nastavena:  

1 – nízká cena, 2 – střední cena, 3 – vysoká cena. Pro nastavení míry obvyklé ceny a 

procentuálního vlivu jsou použity výsledky vyhodnocení cen ve vymezených oblastech od 

sledovaných objektů. Pro nastavení procentuální váhy kritéria je vypočítáno, kolik procent 

zabírá hodnota a lineární regrese jednotlivých vlivů vůči součtu všech těchto hodnot. 

Nepřihlíží se, zda je hodnota kladná či záporná. Nastavení je uvedeno v kapitole 9.  

Výsledkem je rastr se zobrazením oblastí „míry obvyklé ceny“.  

7.1.4. Srovnání míry obvyklé ceny a míry skutečné ceny 

Pro srovnání jsou použity výsledky posouzení společného působení více vlivů najednou a 

cenová mapa.  

Výsledkem posouzení společného působení více vlivů je míra obvyklé ceny. 

Ceny z cenové mapy jsou rozděleny do kategorií a je jim přidělena míra skutečné ceny. 

Míra skutečné ceny je nastavena 1 – nízká cena, 2 – střední cena, 3 – vysoká cena.  

Při zpracování je využit nástroj překryvných operací Intersect, který provede průnik míry 

skutečné ceny a míry obvyklé ceny. Výsledkem je nová vektorová vrstva. V atributové 

tabulce této vrstvy je vytvořen nový sloupec, do kterého pomocí Field Calculator se spojí 

pomocí „&” sloupec obsahující míru skutečné ceny a sloupec obsahující míru obvyklé 

ceny.  

Následně je vytvořen duální kartogram k posouzení, zda obvyklé ceny odpovídají 

skutečným cenám z cenové mapy. Kartogram je vytvořen samostatně pro jednotlivé druhy 

pozemků. 

                                                           
2
 Obecně se používá termín „míra vhodnosti“. V této práci je vyhodnocováno působení prostorových vlivů na 

cenu pozemků, proto je použit termín „míra obvyklé ceny“. 
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8. Analýza vyhodnocení vývoje průměrných cen ve vymezených 
vzdálenostech od sledovaných objektů 

8.1. Analýza podle druhu pozemků 

Analýza ukazuje vývoj ceny se vzdáleností od sledovaných objektů samostatně pro 

jednotlivé druhy pozemků. Lze tak vyhodnotit, který vliv nejvíce ovlivňuje cenu 

vybraných druhů pozemků. 

Průmyslové oblasti a obchodní centra jsou větší oblasti a pozemky do 400 metrů jsou 

součásti těchto oblastí. Jelikož je potřeba zjistit, jak tyto vlivy ovlivňují cenu pozemků, 

jsou analýzy řešeny od vzdálenosti 400 metrů a do této vzdálenosti nejsou vyhodnocovány.  

8.1.1. Zastavěná plocha a nádvoří 

Tabulka 3 - Průměrné ceny v roce 2013 [Kč/m
2
] pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ve 

vymezených vzdálenostech 

Sledovaný objekt/ 
Vzdálenost v metrech 

0-100 
101-
200 

201-
300 

301-
400 

401-
500 

501-
600 

601-
700 

701-
800 

801-
900 

901-
1000 

zastávky MHD 1094 872 789 665 602 599 644 601 593 574 

školy 871 1017 962 902 944 830 739 678 606 555 

stožáry VVN 693 719 671 761 752 817 895 955 1035 1112 

komunikace 1038 929 872 765 737 668 611 634 593 513 

průmyslové oblasti 759 763 743 697 654 631 669 749 712 650 

obchodní centra 2666 1743 1407 1425 1467 1606 1320 1254 1254 1069 
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Graf 2- Vyhodnocení průměrných cen v roce 2013 [Kč/m
2
] pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ve 

vymezených vzdálenostech 

Z grafu je patrné jak se průměrné ceny mění. Průměrné ceny se pohybují v rozmezí cca 

500,-Kč/m
2
 až cca 2700,-Kč/m

2
. Největší rozptyl cen je u obchodních center. Zde se ceny 

s narůstající vzdáleností výrazně snižují. U ostatních sledovaných objektů není rozptyl tak 

výrazný a s narůstající vzdáleností dochází k poklesu ceny s výjimkou stožárů VVN, kde 

se ceny s narůstající vzdáleností zvyšují.  

Tabulka 4 - Lineární regrese průměrných cen v roce 2013 pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 

 

Sledovaný objekt Vzorec lineární regrese 

 

zastávky MHD y = -48,454x + 1019,2 

 

školy y = -40,637x + 1066,4 

 

stožáry VVN y = 47,701x + 578,55 

 

komunikace y = -45,24x + 960,44 

 

průmyslové oblasti y = 8,6629x + 612,46 

 

obchodní centra y = -88,834x + 1994,6 

Tabulka lineární regrese potvrzuje, že s narůstající vzdáleností je největší pokles průměrné 

ceny u obchodních center. Naopak největší nárůst je u stožárů VVN. U průmyslových 
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oblastí je hodnota regrese nejblíže nule, což znamená, že průměrná cena se výrazně 

nemění. U zastávek MHD, škol a komunikací dochází k poklesu průměrných cen 

s narůstající vzdáleností. 

8.1.2. Zahrada 

Tabulka 5 - Průměrné ceny v roce 2013 [Kč/m
2
] pro druh pozemku zahrada ve vymezených vzdálenostech 

Sledovaný objekt/ 
Vzdálenost v metrech 

0-100 
101-
200 

201-
300 

301-
400 

401-
500 

501-
600 

601-
700 

701-
800 

801-
900 

901-
1000 

zastávky MHD 647 659 664 645 557 509 482 405 223 21 

školy 678 730 740 704 668 577 545 517 475 457 

stožáry VVN 506 515 561 613 592 621 659 712 792 698 

komunikace 652 666 676 647 588 591 522 499 453 490 

průmyslové oblasti  73 395 669 645 634 582 510 493 493 

obchodní centra 
 

615 674 896 1082 1009 975 881 784 707 

Chybějící hodnota ve vzdálenosti 0-100 metrů u průmyslových oblastí a obchodních center 

znamená, že v této vzdálenosti se nenachází žádný pozemek oceněný v cenové mapě pod 

druhem zahrada. 

 

Graf 3 - Vyhodnocení průměrných cen v roce 2013 [Kč/m
2
] pro druh pozemku zahrada ve vymezených 

vzdálenostech 

Rozmezí průměrných cen se pohybuje od cca 20,-Kč/m
2
 až k cca 1100,-Kč/m

2
. Graf 

ukazuje, že největší pokles průměrných cen s narůstající vzdáleností je u zastávek MHD.  
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U průmyslových oblastí dochází k mírnému poklesu průměrných cen, u obchodních center 

k většímu poklesu těchto cen. U stožárů VVN s narůstající vzdáleností dochází k nárůstu 

průměrných cen. U komunikací a škol dochází k minimálnímu poklesu průměrných cen.  

Tabulka 6 - Lineární regrese průměrných cen v roce 2013 pro druh pozemku zahrada 

 

Sledovaný objekt Vzorec lineární regrese 

 

zastávky MHD y = -55,565x + 830,11 

 

školy y = -28,912x + 791,32 

 

stožáry VVN y = 27,805x + 473,77 

 

komunikace y = -29,296x + 728,64 

 

průmyslové oblasti y = -36x + 829,3 

 

obchodní centra y = -75,503x + 1472,5 

Tabulka lineární regrese potvrzuje, že s narůstající vzdáleností je největší pokles průměrné 

ceny u obchodních center a následně u zastávek MHD. Naopak největší nárůst je u stožárů 

VVN. U škol, komunikací a průmyslových oblastí dochází k menšímu poklesu průměrných 

cen s narůstající vzdáleností. 

8.2. Analýza podle sledovaných objektů 

Tato analýza ukazuje samostatně vývoj průměrné ceny sledovaných objektů pro vybrané 

druhy pozemků. Lze tak porovnat jak se cena s narůstající vzdáleností vyvíjí pro vybrané 

druhy pozemků a které z nich jsou oceněny vyšší cenou. 

8.2.1. Zastávky MHD 

Tabulka 7 - Průměrné ceny v roce 2013 [Kč/m2] pro zastávky MHD ve vymezených vzdálenostech 

Druh pozemku/ 
Vzdálenost v metrech 

0-100 
101-
200 

201-
300 

301-
400 

401-
500 

501-
600 

601-
700 

701-
800 

801-
900 

901-
1000 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

1094 872 789 665 602 599 644 601 593 574 

Zahrada 647 659 664 645 557 509 482 405 223 21 
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Graf 4 - Vývoj průměrné ceny v roce 2013 [Kč/m
2
] pro zastávky MHD ve vymezených vzdálenostech 

Cena pozemků v druhu zahrada s narůstající vzdáleností klesá od cca 600,-Kč/m
2
  

k cca 20,-Kč/m
2
. Pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří se cena snižuje od částky  

cca 1000,-Kč/m
2
 k 570,-Kč/m

2
. 

8.2.2. Školy 

Tabulka 8 - Průměrné ceny v roce 2013 [Kč/m
2
] pro školy ve vymezených vzdálenostech 

Druh pozemku/ 
Vzdálenost v metrech 
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400 

401-
500 
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600 

601-
700 

701-
800 

801-
900 

901-
1000 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

871 1017 962 902 944 830 739 678 606 555 

Zahrada 678 730 740 704 668 577 545 517 475 457 
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Graf 5 - Vývoj průměrné ceny v roce 2013 [Kč/m
2
] pro školy ve vymezených vzdálenostech 

Cena pozemků v druhu zahrada se do vzdálenosti 300 metrů mírně zvyšuje a následně 

s narůstající vzdáleností klesá od cca 700,-Kč/m
2
 k cca 450,-Kč/m

2
. Pro druh pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří se cena do vzdálenosti 200 metrů zvyšuje z částky  

cca 900,-Kč/m
2
 na částku cca 1000,-Kč/m

2
, ve vzdálenosti 500 metrů se zvyšuje již 

nevýrazně a dále snižuje k částce cca 550,-Kč/m
2
. 

8.2.3. Stožáry VVN 

Tabulka 9 - Průměrné ceny v roce 2013 [Kč/m
2
] pro stožáry VVN ve vymezených vzdálenostech 

Druh pozemku/ 
Vzdálenost v metrech 
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400 
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500 
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600 

601-
700 

701-
800 

801-
900 

901-
1000 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

693 719 671 761 752 817 895 955 1035 1112 

Zahrada 506 515 561 613 592 621 659 712 792 698 
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Graf 6 - Vývoj průměrné ceny v roce 2013 [Kč/m
2
] pro stožáry VVN ve vymezených vzdálenostech 

Cena pozemků v druhu zahrada se do vzdálenosti 900 metrů zvyšuje z částky  

cca 500,-Kč/m
2
 na částku 800,-Kč/m

2
 a následně klesá k částce cca 700,-Kč/m

2
. Pro druh 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří se cena s narůstající vzdáleností zvyšuje.  

Od vzdálenosti 500 metrů lze říct, že narůstá téměř přímo úměrně až k částce  

cca 1100,-Kč/m
2
.  

8.2.4. Komunikace 

Tabulka 10 - Průměrné ceny v roce 2013 [Kč/m
2
] pro komunikace ve vymezených vzdálenostech 

Druh pozemku/ 
Vzdálenost v metrech 
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401-
500 

501-
600 

601-
700 

701-
800 

801-
900 

901-
1000 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

1038 929 872 765 737 668 611 634 593 513 

Zahrada 652 666 676 647 588 591 522 499 453 490 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

C
e

n
a 

[K
č/

m
2
] 

Zastavěná plocha a nádvoří 

Zahrada 

Vzdálenost[m] 



Kateřina Krásná: Působení prostorových vlivů na tvorbu cen vybraných pozemků 
 

2014  32 
 

 

Graf 7 - Vývoj průměrné ceny v roce 2013 [Kč/m
2
] pro komunikace ve vymezených vzdálenostech 

Cena pozemků v druhu zahrada se s narůstající vzdáleností snižuje z částky  

cca 650,-Kč/m
2
 k částce cca 450,-Kč/m

2
 a následně mírně od vzdálenosti 900 metrů 

zvyšuje. Pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří se cena výrazně snižuje z částky 

cca 1050,-Kč/m
2
 na částku cca 500,-Kč/m

2
. 

8.2.5. Průmyslové oblasti 

Tabulka 11 - Průměrné ceny v roce 2013 [Kč/m
2
] pro komunikace ve vymezených vzdálenostech 

Druh pozemku/ 
Vzdálenost v metrech 
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900 
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Zastavěná plocha a 
nádvoří 

759 763 743 697 654 631 669 749 712 650 

Zahrada 
 

73 395 669 645 634 582 510 493 493 
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Graf 8 - Vývoj průměrné ceny v roce 2013 [Kč/m
2
] pro průmyslové oblasti ve vymezených vzdálenostech 

Cena pozemků v druhu zahrada se do vzdálenosti 400 metrů výrazně zvyšuje z částky  

cca 80,-Kč/m
2
 na částku cca 670,-Kč/m

2
 a dále mírně snižuje na částku cca 500,-Kč/m

2
. 

Pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří se cena do vzdálenosti 600 metrů snižuje 

z částky cca 750,-Kč/m
2
 na částku cca 650,-Kč/m

2
, do vzdálenosti 800 metrů se zvyšuje 

opět na částku cca 750,-Kč/m
2
 a opět snižuje na částku cca 650,-Kč/m

2
. Do vzdálenosti 

400 metrů je vývoj ceny zkreslen. Důvodem je, že pozemky do vzdálenosti 400 metrů jsou 

stále součásti průmyslové oblasti. 

8.2.6.  Obchodní centra 

Tabulka 12 - Průměrné ceny v roce 2013 [Kč/m
2
] pro obchodní centra  ve vymezených vzdálenostech 

Druh pozemku/ 
Vzdálenost v metrech 
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101-
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300 
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400 
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500 

501-
600 

601-
700 

701-
800 

801-
900 

901-
1000 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

2666 1743 1407 1425 1467 1606 1320 1254 1254 1069 

Zahrada 
 

615 674 896 1082 1009 975 881 784 707 
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Graf 9 - Vývoj průměrné ceny v roce 2013 [Kč/m
2
] pro obchodní centra ve vymezených vzdálenostech 

Cena pozemků v druhu zahrada se do vzdálenosti 500 metrů zvyšuje z částky  

cca 520,-Kč/m
2
 na částku cca 1000,-Kč/m

2
 a dále mírně snižuje na částku cca 550,-Kč/m

2
. 

Pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří se cena do vzdálenosti 300 metrů výrazně 

snižuje z částky cca 2700,-Kč/m
2
 na částku cca 1400,-Kč/m

2
, do vzdálenosti 600 metrů se 

mírně zvyšuje na částku cca 1600,-Kč/m
2
 a dále snižuje na částku cca 1000,-Kč/m

2
.  

Do vzdálenosti 400 metrů je vývoj ceny zkreslen. Důvodem je, že pozemky do vzdálenosti 

400 metrů jsou stále součásti obchodních center. 
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9. Analýza posouzení společného působení více vlivů najednou 

Pro nastavení míry obvyklé ceny jsou použity výsledky vyhodnocení cen ve vymezených 

oblastech od sledovaných objektů. Jsou vymezeny 3 cenové kategorie pro průměrné ceny, 

těm jsou přiřazeny hodnoty míry obvyklé ceny a následně podle těchto mír jsou převedeny 

průměrné ceny. Procentuální váha kritéria je nastavena podle výsledků lineární regrese.   

9.1. Analýza pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 

Průměrné ceny pozemků pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří se pohybují  

od cca 500-3000,-Kč/m
2
. Míra obvyklé ceny je pak nastavena podle následující tabulky:  

Tabulka 13 – Míra obvyklé ceny pro cenové kategorie [Kč/m
2
] průměrných cen druhu pozemku zastavěná 

plocha a nádvoří 

Míra obvyklé ceny 1 2 3 

Cenová kategorie[Kč/m
2
] 500-750 751-1000 1001-3000 

Následně jsou průměrné ceny uvedené v Tabulka 3 převedeny podle stanovené míry 

obvyklé ceny uvedené v Tabulka 13. 

Tabulka 14 – Míry obvyklé ceny pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 

Sledovaný objekt/ 

Vzdálenost v metrech 
0-100 

101-

200 

201-

300 

301-

400 

401-

500 

501-

600 

601-

700 

701-

800 

801-

900 

901-

1000 

zastávky MHD 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

školy 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 

stožáry VVN 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

komunikace 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

průmyslové oblasti 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

obchodní centra 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Procentuální váha kritéria je nastavena podle níže uvedené tabulky: 

Tabulka 15 – Váha kritéria pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 

Sledovaný objekt 
Váha kritéria 

[%] 

zastávky MHD 17 

školy 15 

stožáry VVN 17 

komunikace 16 

průmyslové oblasti 3 

obchodní centra 32 

 

Obrázek 11 - Míra obvyklé ceny pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v Ostravě pro rok 2013 

Na největší části území převažuje střední cena. Vysoké ceny jsou v blízkosti některých 

zastávek MHD, v menší míře okolo některých škol. Nízké ceny jsou v blízkosti 

obchodních center.  
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9.2. Analýza pro druh pozemku zahrada 

Průměrné ceny pozemků pro druh pozemku zahrada se pohybují od cca 20-1100,-Kč/m
2
. 

Míra obvyklé ceny je pak nastavena podle následující tabulky:  

Tabulka 16 – Míra obvyklé ceny pro cenové kategorie [Kč/m
2
] průměrných cen druhu pozemku zahrada 

Míra obvyklé ceny 1 2 3 

Cenová kategorie[Kč/m
2
] 20-500 501-750 751-1100 

Následně jsou průměrné ceny uvedené v Tabulka 5 převedeny podle stanovené míry 

obvyklé ceny uvedené v Tabulka 16. 

Tabulka 17 - Míry obvyklé ceny pro druh pozemku zahrada 

Sledovaný objekt/ 

Vzdálenost v metrech 

0-

100 

101-

200 

201-

300 

301-

400 

401-

500 

501-

600 

601-

700 

701-

800 

801-

900 

901-

1000 

zastávky MHD 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

školy 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

stožáry VVN 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

komunikace 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

průmyslové oblasti  1 1 2 2 2 2 2 1 1 

obchodní centra 
 

2 2 3 3 3 3 3 3 2 

Procentuální váha kritéria je nastavena podle níže uvedené tabulky: 

Tabulka 18 – Váha kritéria pro druh pozemku zahrada 

Sledovaný objekt 
Váha kritéria 

[%] 

zastávky MHD 22 

školy 11 

stožáry VVN 11 

komunikace 12 

průmyslové oblasti 14 

obchodní centra 30 
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Obrázek 12 - Míra obvyklé ceny pro druh pozemku zahrada v Ostravě pro rok 2013 

Na největší části území převažuje střední cena. Vysoké ceny jsou v blízkosti 3 obchodních 

center a to ve vzdálenosti cca 350 metrů. Nízké ceny jsou v největší vzdálenosti řešeného 

území, v blízkosti obchodních center a ve vzdálenosti cca 850 metrů od obchodních center. 

V menší míře jsou nízké ceny v blízkosti některých stožárů VVN a některých zastávek 

MHD.    

9.3. Srovnání míry obvyklé ceny a míry skutečné ceny 

Z analýzy společného působení více vlivů již jsou určeny míry obvyklé ceny. Pro skutečné 

ceny jsou ceny z cenové mapy rozděleny do 3 cenových kategorií a je jim přiřazena míra 

skutečné ceny. Z výsledků analýzy společného působení více vlivů je zřejmé, že míry 

obvyklé ceny jsou zastoupeny všemi 3 hodnotami.  

Pro srovnání je proveden průnik míry skutečné ceny a míry obvyklé ceny. V atributové 

tabulce jsou tyto míry spojeny. Spojením ideálně získáme kombinaci 9 různých hodnot 

(11, 12, 13, 21, …. 32, 33). Z těchto hodnot je vytvořena matice 3×3, kde rozložení hodnot 

je uvedeno na níže uvedeném obrázku: 
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Obrázek 13 - Rozložení hodnot v matici 3×3 

Z map lze pak vyčíst, kde se míra obvyklé ceny a skutečná cena shodují. V případě, že 

míra obvyklé ceny je nízká a skutečná cena je vysoká nebo míra obvyklé ceny je vysoká a 

skutečná cena nízká, důvodem je ovlivnění ceny jinými vlivy, než byly použity 

v analýzách. V ostatních případech se jedná o minimální rozdíly cen.  

9.3.1. Srovnání pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 

Ceny z cenové mapy pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří se pohybují  

od 80-15000,-Kč/m
2
 a jsou jim přiděleny míry skutečné ceny uvedené v tabulce níže: 

Tabulka 19 – Míry skutečné ceny pro cenové kategorie[Kč/m
2
] cen z cenové mapy pro druh pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří 

Míry skutečné ceny 1 2 3 

Cenová kategorie[Kč/m
2
] 80-500 501-2000 2001-15000 

Výsledek je zobrazen v tematické mapě Příloha 11. 



Kateřina Krásná: Působení prostorových vlivů na tvorbu cen vybraných pozemků 
 

2014  40 
 

 

Obrázek 14 - Srovnání míry obvyklé ceny a míry skutečné ceny druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří v 

Ostravě pro rok 2013 

Tabulka 20 - Srovnání míry obvyklé ceny a míry skutečné ceny druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří v 

Ostravě pro rok 2013 

míra obvyklé ceny míra skutečné ceny zastoupení [%] 

nízká nízká 0,01 

nízká střední  0,93 

nízká vysoká 0,57 

střední  nízká 30,34 

střední  střední  61,28 

střední  vysoká 2,43 

vysoká nízká 0,84 

vysoká střední  3,33 

vysoká vysoká 0,27 

Srovnáním cen pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří jsou zastoupeny všechny 

kombinace cen. V největším poměru je shoda střední míry obvyklé ceny a střední skutečné 

ceny (61,28%). Zastoupení shody cen nízká-nízká a vysoká-vysoká je v nepatrném 

poměru. Rovněž zastoupení cen nízká-vysoká (0,57%) a vysoká-nízká (0,84%) jsou 

v malém poměru. Ostatní kombinace cen se mohou od sebe lišit pouze nepatrně.  
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9.3.2. Srovnání pro druh pozemku zahrada 

Ceny z cenové mapy pro druh pozemku zahrada se pohybují od 100-12970,-Kč/m
2
 a jsou 

jim přiděleny míry skutečné ceny uvedené v tabulce níže: 

Tabulka 21 – Míry skutečné ceny pro cenové kategorie[Kč/m
2
] cen z cenové mapy pro druh pozemku zahrada 

Míry skutečné ceny 1 2 3 

Cenová kategorie[Kč/m
2
] 100-500 501-2000 2001-12970 

Výsledek je zobrazen v tematické mapě Příloha 12. 

 

Obrázek 15 - Srovnání míry obvyklé ceny a míry skutečné ceny druhu pozemku zahrada v Ostravě pro rok 

2013 
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Tabulka 22 - Srovnání míry obvyklé ceny a míry skutečné ceny druhu pozemku zahrada v Ostravě pro rok 

2013 

míra obvyklé ceny míra skutečné ceny zastoupení [%] 

nízká nízká 1,43 

nízká střední  2,50 

nízká vysoká 0,01 

střední  nízká 32,34 

střední  střední  63,22 

střední  vysoká 0,42 

vysoká nízká nezastoupen 

vysoká střední  0,08 

vysoká vysoká nezastoupen 

Srovnáním cen pro druh pozemku zahrada nejsou zastoupeny všechny kombinace cen.  

V největším poměru je shoda střední míry obvyklé ceny a střední skutečné ceny (63,22%). 

Zastoupení shody cen nízká-nízká je v nepatrném poměru (1,43%). Rovněž zastoupení cen 

nízká míra obvyklé ceny a vysoká skutečná cena je v malém poměru (0,01%). Ostatní 

kombinace cen se mohou od sebe lišit pouze nepatrně. 
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Vyhodnocení 

Analýzy potvrzují, že všechny zkoumané vlivy mají vliv na vývoj ceny. U některých je 

vliv výrazný, u některých pouze nepatrný. Záleží zde na druhu pozemku. 

Pozemky oceněné v cenové mapě v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se 

nacházejí především v centru města. Zahrady jsou z větší části na perifériích území. Toto 

rozložení má zřejmě vliv na cenu, jelikož periférie území jsou oceňovány nižšími cenami. 

Dalším faktorem ovlivňujícím cenu jednotlivých druhů pozemků je, že druh pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří je po prodeji určen ihned k další výstavbě. U druhu pozemku 

zahrada je využití převážně pro zahrádky, rekreaci či slouží jen jako příslušenství 

k zastavěným pozemkům. Ale i zde může probíhat za určitých podmínek výstavba.  

Podle analýzy pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří mají největší vliv na cenu 

pozemků obchodní centra. Zde se cena s narůstající vzdáleností výrazně snižuje. Vývoj 

ceny je ovlivněn zájmem developerských firem o pozemky pro výstavbu převážně 

komerčních objektů. Naopak u průmyslových oblastí je vývoj ceny s narůstající 

vzdáleností minimální. V těchto oblastech dochází k minimálním převodům pozemků, 

jelikož se jedná o velké areály, většinou soukromých firem, které jsou určeny pro daný 

účel. Změna ceny může nastat až při prodeji areálu. U stožárů VVN dochází k nárůstu ceny 

s narůstající vzdáleností, jelikož o pozemky v těchto oblastech není zájem a pro výstavu 

zde platí přísná bezpečnostní pravidla. U ostatních vlivů dochází k poklesu ceny a změna 

ceny u těchto vlivů není nijak výrazná. 

Pro druh pozemku zahrada mají největší vliv na cenu obchodní centra, kdy dochází 

k nárůstu ceny a následně k poklesu. Zde je cena zřejmě ovlivněna výkupem pozemků pro 

plánovanou výstavbu parkovišť nebo zvětšování stávajících obchodních center. Druhým 

vlivem, který výrazněji ovlivňuje cenu pozemků, jsou zastávky MHD. Zde se cena 

s narůstající vzdáleností výrazně snižuje. Důvodem může být, že největší zájem o pozemky 

je právě v oblasti zastávek a pozemky se zde prodávají za vyšší ceny. Vliv může mít i 

hustota sítě zastávek MHD, kdy nejřidší síť je na perifériích území, kde jsou nižší ceny. U 

průmyslových oblastí dochází v kratších vzdálenostech k vysokému nárůstu ceny. Nárůst 

je dán zřejmě výkupem pozemků pro plánovanou výstavbu vlastníků areálu nebo scelení 

pozemků do vlastnictví jednoho subjektu. Do vzdálenosti 400 metrů se většinou nachází 
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samotný průmyslový areál. O pozemky za touto hranicí zřejmě není velký zájem z důvodu 

blízkosti průmyslových areálů, a proto od této vzdálenosti se cena snižuje. Pro ostatní vlivy 

se ceny výrazně nemění. 

Analýza společného působení všech vybraných vlivů pro oba druhy pozemků vykazuje, že 

na větší části území jsou míry střední ceny. Ostatní ceny jsou pouze v nepatrném poměru. 

Zde se předpokládá, že u negativních vlivů, kterými jsou stožáry VVN a průmyslové 

oblasti, bude míra obvyklé ceny nízká. U vlivů jako jsou školy, zastávky MHD a obchodní 

centra se předpokládá, že bude míra obvyklé ceny spíš vysoká. Toto analýza nepotvrdila. 

Srovnáním míry obvyklé ceny a skutečné ceny pro oba druhy pozemků potvrzuje, že 

největší shoda je u středních cen. Ke shodě nízká-nízká, vysoká-vysoká cena a úplné 

neshodě nízká-vysoká, vysoká-nízká cena došlo pouze v nepatrném poměru. U neshody 

cen mohou mít vliv na cenu pozemků jiné vlivy, které nejsou předmětem této práce. 

Ostatní ceny se od sebe mohou lišit pouze nepatrně. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat prostorový vývoj ceny vybraných druhů pozemků 

oceněných v cenové mapě s vybranými prostorovými vlivy a vyhodnotit, zda dané vlivy se 

podílí na tvorbě ceny pozemků.  

Teoretické část byla zaměřena na prostudování některých zákonů a vyhlášek o oceňování 

nemovitostí. Následně dlouholeté zkušenosti z praxe s prodejem pozemků byly 

konzultovány se znalcem v oboru oceňování nemovitostí a s tvůrci cenové mapy na 

Ostravsku. Tyto diskuze byly přínosem, protože původní navrhované tržní ceny, které 

měly být pro analýzy použity, byly nakonec zpochybněny. V praxi se často setkáváme 

s touto cenou, ale právě tato cena může být příliš nadsazena či naopak vůbec neodpovídá 

skutečné hodnotě dané nemovitosti. Nelze se ani dívat na ceny realitních kanceláří, které 

v cenách mají své „skryté poplatky“, kterými jsou převážně provize z prodeje. Pro analýzy 

bylo doporučeno nadále pracovat s cenami z cenové mapy, i přesto, že není oceněno celé 

území Ostravy či její větší části. Ale tyto ceny jsou reálné, neboť jsou vybrány z kupních 

smluv zapsaných v katastru nemovitostí a dále jsou vytříděny a upraveny tak, aby co 

nejvíce odpovídaly skutečnosti. Byla provedena analýza stavu ocenění pozemků v cenové 

mapě a pro analýzy byly vybrány 2 druhy pozemků oceněných v cenové mapě s největším 

zastoupením, mimo ostatní plochy, které zahrnují pozemky různého využití. 

V druhé teoretické části byly vytipovány vlivy, které se mohou podílet na změnách cen 

nemovitostí. V praxi existuje velké množství takových vlivů. Pro práci byly použity takové 

vlivy, ke kterým byla snadno dostupná data. Bylo vybráno 6 vlivů, jak pozitivní, tak 

negativní. 

Praktická část byla věnována navrhnutí a aplikaci postupu ověření působnosti vybraných 

vlivů. Byly zde vybrány 2 postupy ověření, a to vyhodnocení vývoje průměrných cen ve 

vymezených vzdálenostech od sledovaných objektů a posouzení společného působení více 

vlivů najednou.  

První postup vyhodnocoval vlivy sledovaných objektů samostatně. Byla použita lineární 

regrese, která ukázala, zda se cena s narůstající vzdáleností snižuje či zvyšuje. Problém 

nastal u druhu pozemku zahrada pro sledované objekty obchodní centra a průmyslové 

oblasti. Zde došlo k prudkému nárůstu ceny do vzdálenosti 400 metrů a pak se cena 
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snižuje. Pro průmyslové oblasti průběh funkce vykazuje logaritmickou regresi a pro 

obchodní centra polynomickou regresi. Tento problém byl ovšem vyřešen, jelikož do 

vzdálenosti 400 metrů se ještě nachází jak průmyslové oblasti, tak obchodní centra a proto 

do této vzdálenosti se jedná o ceny pozemků v těchto areálech. Proto pro zvolení vhodné 

funkce regrese byly použity u těchto sledovaných objektů křivky od vzdálenosti 400 metrů.  

Od této vzdálenosti křivky vykazují lineární regresi. 

Druhý postup vyhodnocoval sledované objekty společně. Zde bylo potřeba správně 

stanovit váhy a procentuální vliv. K tomu byly použity výsledky první analýzy. Při 

samotném zpracování nastaly problémy s delším časem provádění samotné analýzy, který 

byl způsobený buď větším objemem dat, nebo rychlostní kapacitou počítače. Pro přesnější 

výsledky by bylo dobré nastavit více cenových kategorií. Při srovnávání míry obvyklých 

cen a skutečných cen, lze rovněž nastavit více kategorií. Zřejmě pak nebudou zastoupeny 

všechny hodnoty, ale výsledek by měl být přesnější. V této práci byly zvoleny pouze 3 

kategorie, aby při srovnávání vznikla matice maximálně 3×3. 

Výsledky byly znázorněny formou tematických map, kde jediný problém bylo nastavit 

správně zobrazované barvy, tak aby byly čitelné a byly viditelné rozdíly mezi jednotlivými 

odstíny. 

Obecně se dá říct, že první analýza dopadla tak, jak se předpokládalo. Druhá analýza již 

přesně nepotvrzuje výsledky první analýzy, ale při srovnání míry obvyklé ceny a skutečné 

ceny, nebyly zjištěny výrazné neshody cen. V případě, že se budou jednotlivé vlivy řešit 

samostatně, bude možné lépe sledovat vývoj ceny a kromě regrese bude možné využít i 

jiné funkce např. variační rozpětí. Pro společné posouzení zda předpoklad odpovídá 

analýze, by bylo vhodné použít i jiné vlivy než byly v této práci řešeny. 

Bakalářská práce může posloužit soukromým i státním firmám zabývající se prodejem a 

nákupem nemovitostí pro sledování vývoje cen v jednotlivých oblastech a tímto předejít 

případným nevhodným prodejům a nákupům.  
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