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Anotace 

Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v souvislosti s vybudováním cyklotrasy 

Vratimov - Ostrava“ je obecně věnována problematice cestovního ruchu se zaměřením 

na jeho vývoj v podmínkách České republiky. Práce se zabývá rozvojem cestovního ruchu 

v rámci Statutárního města Ostrava a jeho okolí. Praktická část bakalářské práce 

je soustředěna na návrh rozvoje cestovního ruchu vybudováním cyklotrasy mezi 

Vratimovem a Ostravou. Součástí práce je návrh technického řešení vybudování cyklotrasy 

Vratimov - Ostrava, které by přispělo k rozvoji cestovního ruchu ve městě a jeho přilehlém 

okolí. Práce je doplněna o mapové podklady. 

Klíčová slova: Cyklotrasy, cestovní ruch, historie, Ostrava, rozvoj, výstavba. 

 

Summary 

Thesis „Development of tourism in connection with the construction of bicycle 

paths Vratimov – Ostrava“ is generally given to the issue of tourism, focusing on its 

development in the Czech Republic. Thesis deals with the development of tourism within 

the City of Ostrava and its surroundings. Practical part of thesis is focused on the design 

development of tourism by building routes between Vratimov and Ostrava. Thesis 

is a technical solution to build a bicycle Vratimov - Ostrava, which would contribute to the 

development of tourism in the city and its surrounding area. Thesis is supplemented by 

maps. 

Keywords: Bicycle paths, tourism, history, Ostrava, development, construction. 
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1 Úvod 

V několika posledních desetiletích zažívá cestovní ruch veliký rozkvět především 

v regionech s příznivými podmínkami pro rozvoj široké škály různých činností a oborů 

tohoto odvětví, které vycházejí z daných charakteristik území a realizovaných lidských 

aktivit. Cestovní ruch tak představuje významný ekonomický faktor vyvolávající poptávku 

pro mnoho ekonomických odvětví. Cestovní ruch přináší pozitivní dopady v podobě 

zachování a ochrany významných přírodních zdrojů, ochrany kulturně-historických 

pamětihodností, nových pracovních míst, výstavby infrastruktury, řešení sociálně-

ekonomických problémů obyvatel a podobně. 

S rozvojem cestovního ruchu souvisí také jeho negativní dopady projevující 

se zejména v oblastech znečišťování životního prostředí (tj. vody a ovzduší), zvyšování 

hladiny hluku v souvislosti s rozvojem dopravy, znehodnocování krajinného prostředí, 

ničení ekosystémů, narušení ekologické stability krajiny, poškozování archeologických 

a kulturně-historických památek, růstu odpadů či růstu cen pozemků, nemovitostí, zboží 

a služeb v daném území. 

Snaha o dlouhodobou udržitelnost aktivit spojených s cestovním ruchem a rostoucí 

úroveň ekologického uvědomění uplatňuje technologické postupy a techniky vedoucí 

k úspoře energií, snižování emisí, využívání alternativních zdrojů energie, snižování 

odpadů a mnoho dalších. K těmto prioritám patří rovněž rozvoj takových aktivit 

cestovního ruchu, které by minimalizovaly jeho negativní dopady na jednotlivé složky 

životního prostředí, území či obyvatelstvo. Jednou z takových alternativ je podpora rozvoje 

cykloturistiky, která se v posledních letech stává stále populárnějším způsobem trávení 

volného času. Nedílnou součástí rozvoje cykloturistiky jsou obecné podmínky v podobě 

lokalizačních a kulturně-historických předpokladů, vybavenosti území, značení cyklotras, 

budování cyklostezek a související doplňkové infrastruktury. 

Téma bakalářské práce „Rozvoj cestovního ruchu v souvislosti s vybudováním 

cyklotrasy Vratimov – Ostrava“ jsem si tematicky vybral vzhledem ke studovanému 

studijnímu oboru „Geovědní a montánní turismus“ a v neposlední řadě také z důvodu 
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osobního zájmu o cykloturistiku, která pro mne již od dětství představuje aktivní využití 

mého volného času. 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část 

práce je zaměřena na historický vývoj cestovního ruchu v České republice, který lze 

obecně rozdělit do pěti etap, a to od 1. světové války až po rok 1989, včetně vývoje 

současného cestovního ruchu na území našeho státu a předpokladů budoucího cestovního 

ruchu. Součástí teoretické části práce je charakteristika cestovního ruchu v Ostravě, která 

je v důsledku průmyslové historie města zaměřena především na jeho technické památky. 

Pozornost je věnována také vývoji cykloturistice. 

Praktická část bakalářské práce je věnována návrhu vybudování cyklotrasy 

Vratimov – Ostrava a jejího technického řešení. Pozornost je rovněž soustředěna 

na posouzení vlivu vybudování cyklotrasy na rozvoj města Ostravy a jeho okolí. 

V souladu s tématem bakalářské práce byly stanoveny následující cíle: 

 návrh vybudování cyklotrasy Vratimov – Ostrava, 

 návrh technického řešení cyklotrasy Vratimov - Ostrava, 

 posouzení vlivu vybudovaní cyklotrasy Vratimov – Ostrava na rozvoj 

cestovního ruchu ve městě Ostrava a v jeho okolí. 

Součástí bakalářské práce jsou přílohy obsahující mapové podklady, které souvisejí 

se samotným návrhem vybudování cyklotrasy a jeho technickým řešením. 
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2 Historický vývoj cestovního ruchu v ČR 

Historické kořeny cestovního ruchu sahají hluboko do historie vývoje společnosti. 

Postavení cestovního ruchu v hospodářství souvisí s dosažením určitého stupně 

společenského vývoje. Cestování v historické době nebylo zábavou, ale hlavní motivací 

byl obchod, objevitelské cesty, vojenské výpravy, vědecké zájmy, vzdělání či náboženství. 

Cestování bylo výsadou majetných společenských vrstev [1]. 

Odborná literatura zabývající se problematikou cestovního ruchu spojuje jeho 

historický vývoj s určitou etapizací. Historický vývoj cestovního ruchu v ČR lze obecně 

tedy rozdělit na pět etap: cestovní ruch mezi dvěma světovými válkami, cestovní ruch 

do roku 1957, cestovní ruch v letech 1958 - 1967, cestovní ruch od roku 1969 a cestovní 

ruch po roce 1989. 

2.1 Cestovní ruch mezi dvěma světovými válkami 

Počátky rozvoje cestovního ruchu v ČR jsou obecně charakterizovány jeho velkou 

nerovnoměrností. Vývoj domácího i zahraničního cestovního ruchu byl ovlivněn nejen 

majetkovými poměry, ale také omezenými možnostmi. 

Domácí cestovní ruch měl zpočátku převážně pobytový a sezónní charakter. 

Jednalo se tedy o pobytové zájezdy na území našeho státu v letních měsících 

s průměrnou délkou trvání 5 dnů. Zahraniční cestovní ruch byl spojen s návštěvou 

sousedních států ČR (zejména Německa, Rakouska, Polska a Maďarska) v délce trvání 

8 dnů. V souvislosti se snahou Československého státu o regulaci zahraničního cestovního 

ruchu vznikaly podniky cestovního ruchu (např. Československé státní lázně či Slovenská 

účastnická společnost), čímž byla nabídka ubytovacích možností oproti poptávce mnohem 

vyšší. 

Významný podíl na formování cestovního ruchu měla Česká dopravní kancelář 

(Čedok), která vznikla v roce 1920, neboť svou rozsáhlou činností ve zprostředkování 

dopravních, ubytovacích a stravovacích služeb zaujala prioritní postavení v oblasti 

cestovního ruchu nejen v Československé republice, ale také ve světě. 
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Příprava odborných pracovníků v cestovním ruchu se uskutečňovala mimo školské 

instituce, a to pouze na úrovni učňovských zařízení. 

2.2 Cestovní ruch do roku 1957 

První etapa rozvoje cestovního ruchu v ČR je označována za období tzv. studené 

války. Domácí cestovní ruch byl v tomto období podmíněn obnovou a přestavbou 

národního hospodářství založeného na socialismu. 

Od konce 2. světové války se začal rozvíjet volný i vázaný cestovní ruch, rovněž 

pobytového charakteru. Volný cestovní ruch byl uskutečňován formou služebních cest, 

kdy si účastníci veškeré náklady spojené se služební cestou hradili sami. Vázaný cestovní 

ruch se uskutečňoval především ve formě výběrové a později podnikové rekreace 

pracujících v rámci odborových organizací, léčebných a zdravotních pobytů. Později 

se do vázaného cestovního ruchu začaly zapojovat také společenské organizace (např. 

Ústřední rada odborů či Ústřední výbor československého svazu mládeže). Toto období lze 

charakterizovat jako počátek masového organizovaného cestovního ruchu.  

Poválečná situace spočívající v obnově státu, industrializace a znárodňovacím 

procesu se dotkla především materiálně-technické základny cestovního ruchu (tj. pokles 

ubytovacích kapacit, organizační uspořádání podniků cestovního ruchu – př. Čedok, n. p.). 

V letech 1946 - 1957 byl položen základ systematické přípravy odborníků 

v cestovním ruchu, která se uskutečňovala na středních hotelových školách v Mariánských 

Lázních a Piešťanech. 

2.3 Cestovní ruch v letech 1958 - 1967 

V letech 1958 - 1967 docházelo k intenzivnějšímu rozvoji cestovního ruchu 

v důsledku růstu životní úrovně obyvatelstva a také zvyšující se podpory státu na vytvoření 

většího prostoru pro domácí i zahraniční cestovní ruch. 

K největším změnám došlo v domácím cestovním ruchu. Příčinou jeho rozvoje 

bylo zkrácení pracovního týdne (tj. zavedení volných sobotních dnů), čímž i v důsledku 

nárůstu motorismu vzrostl krátkodobý cestovní ruch. Rozvoj zahraničního cestovního 
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ruchu byl ovlivněn rozšiřováním zahraničních vztahů k tzv. socialistickým zemím. 

V souvislosti se změnami ve struktuře cestovního ruchu došlo také k využívání nejen 

letních, ale i zimních sezón rekreace. 

Rozvoj cestovního ruchu přispěl i k růstu materiálně-technické základny spočívající 

ve zvýšení ubytovacích kapacit a ve výstavbě nových zařízení. Jednalo se o formu 

individuálních chatových zařízení v osobním vlastnictví. 

Ve třetí etapě rozvoje cestovního ruchu došlo k posílení jeho organizační struktury 

(např. zřízení Koordinačního výboru pro otázky cestovního ruchu, koncipování Vládního 

výboru pro cestovní ruch, vznik krajských a později okresních komisí cestovního ruchu). 

Volný cestovní ruch byl nabízen především družstevními organizacemi a národními 

výbory. Vázaný cestovní ruch byl nabízen prostřednictvím resortu zdravotnictví a jiných 

společenských organizací. Nadále docházelo ke vzniku nových podniků cestovního ruchu. 

Změny v organizační struktuře postihly také Čedok, čímž došlo k otevření jeho poboček 

ve všech okresních městech a městech s vyšším počtem obyvatel. 

V tomto období došlo k velkému rozvoji odborných škol se zaměřením na cestovní 

ruch (např. středních odborných učilišť, středních hotelových škol, dále středních škol 

společenského stravování a středních ekonomických škol cestovního ruchu zejména 

v Karlových Varech, Praze a Bánské Bystrici). Vysokoškolské vzdělání v oblasti 

cestovního ruchu bylo možné dosáhnout na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě 

a v Praze. 

Výzkum cestovního ruchu byl soustředěn na pracovišti Státního ústavu územního 

plánování v Praze, dále výzkumného ústavu obchodu v Praze, na katedrách cestovního 

ruchu a veřejného stravování Vysoké školy ekonomické v Praze a Bratislavě nebo Ústavu 

pro cestovní ruch v Bratislavě. 

2.4 Cestovní ruch od roku 1969 

Období od roku 1968 do roku 1969 je charakterizováno hlubokou společenskou 

krizí, která se negativně odrazila v rozvoji cestovního ruchu. Rozhodující postavení měl 

domácí cestovní ruch, pokračující rozvoj krátkodobého a individuálního cestovního ruchu 
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a dynamický růst neorganizovaného cestovního ruchu, čímž došlo ke snížení 

organizovaných forem volného času a vázaného cestovního ruchu. Zvýšil se také podíl 

turistů ze socialistických zemí na příjezdovém a výjezdovém zahraničním cestovním 

ruchu. 

Rozvoj materiálně-technické základny cestovního ruchu spočíval v dalším 

zvyšování ubytovacích kapacit. 

V rámci organizační struktury cestovního ruchu došlo ke zrušení Vládního výboru 

pro cestovní ruch a Výboru Slovenské národní rady pro cestovní ruch. Jejich místo zaujaly 

národní Vládní výbory pro cestovní ruch v obou republikách, jejichž úkolem bylo plnění 

koordinačních a poradenských orgánů národních vlád pro oblast cestovního ruchu 

v souladu s potřebami národních ekonomik. Nově byl zřízen Vládní výbor pro zahraniční 

cestovní ruch. Dále bylo zřízeno šest pracovních komisí, které měly jednotně řešit 

významné otázky cestovního ruchu v členských zemích. Rovněž vznikly nové podniky 

cestovního ruchu (např. Tatratour, Javorina, CK Slovakotour a další). 

Pro přípravu odborných pracovníků v cestovním ruchu se rozšířil počet středních 

odborných škol a vznikla samostatná fakulta ekonomiky služeb a cestovního ruchu 

v Bratislavě. 

Roku 1970 došlo v Bratislavě ke zřízení Výzkumného ústavu cestovního ruchu, 

který měl komplexně přistupovat k výzkumu v oblasti cestovního ruchu. 

2.5 Cestovní ruch po roce 1989 

Politické a společenské změny po listopadu roku 1989 přispěly k hospodářskému 

oživení a nárůstu volného času. Rozvoj tržního hospodářství měl vliv na domácí 

i zahraniční cestovní ruch. 

Problematika cestovního ruchu se dostala do kompetence Ministerstva obchodu 

a cestovního ruchu ČR, které však bylo roku 1991 zrušeno. Od roku 1992 byly otázky 

cestovního ruchu svěřeny Ministerstvu hospodářství ČSR, s nímž došlo ke vzniku nových 

institucí specializovaných na cestovní ruch (např. Odbor cestovního ruchu, Rada 

pro cestovní ruch, Česká centrála cestovního ruchu, atd.). Roku 1996 došlo ke zřízení zcela 
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nového ministerstva – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kde je cestovní ruch organizačně 

začleněn do sekce regionální politiky. 

2.6 Současnost a budoucnost 

V současné době je rozvoj cestovního ruchu na úrovni krajů a turistických regionů 

řešen zpracováním programových dokumentů, obsahujících analytické a strategické části, 

akční plány, množství projektů či projektových záměrů na podporu cestovního ruchu 

v daném regionu. Ke strategickým dokumentům Ministerstva pro místní rozvoj patří: 

 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013, 

 Národní program podpory cestovního ruchu (2010 - 2013). 

Slibnou budoucnost vývoje cestovního ruchu v ČR předpokládá příznivá prognóza 

Světové obchodní organizace (WTO - World Trade Organization), podle jejíchž odhadů 

bude patřit Česká republika v roce 2020 k desítce nejnavštěvovanějších zemí světa. 

V tomto roce by k nám mělo přicestovat 44 mil. turistů, což by znamenalo 2,7 % podílu 

na světovém trhu cestovního ruchu. 

Další vývoj cestovního ruchu v ČR spočívá ve vytváření řady níže uvedených 

aktivit na celostátní i regionální úrovni: 

 rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a zkvalitnění služeb pro návštěvníky, 

 příprava lidských zdrojů pro řízení a provoz zařízení a institucí cestovního 

ruchu, 

 podpora podnikání a aktivit vedoucích k tvorbě nových produktů v cestovním 

ruchu, 

 příprava a realizace marketingových koncepcí rozvoje cestovního ruchu a jeho 

propagace, 

 realizace aktivit cestovního ruchu, 

 zavádění a rozvoj nových informačních technologií v cestovním ruchu, 
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 prosazování partnerství mezi subjekty ovlivňujícími cestovní ruch 

a zainteresovanými stranami na jeho rozvoji, 

 zajištění růstu finančních prostředků na investice do cestovního ruchu. 

Budoucnost cestovního ruchu v ČR se může odvíjet také od potřeby globalizace 

cestovního ruchu, která by měla vytvořit prostor pro využívání výklenkového 

marketingového přístupu, diferenciaci nabídky cestovního ruchu, širší prostor pro využití 

regionálních a lokálních zvláštností, zdravou konkurenci, růst kvality a inovativní 

marketing právě na trzích cestovního ruchu [3]. 
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3 Cestovní ruch v Ostravě 

Statutární město Ostrava je rozlohou (214 km2) a počtem obyvatel 

(306 128 obyvatel k 1. 1. 2012) třetím největším městem ČR, které se nachází 

na severovýchodě našeho území. Svým umístěním v blízkosti státní hranice má 

z geografického hlediska výhodnou strategickou polohu, neboť se nachází 10 km jižně 

od státní hranice s Polskem a 50 km západně od hranice se Slovenskem. Město je řekou 

Ostravicí, podle které dostalo své jméno, rozděleno na moravskou a slezskou část 

s celkovým počtem 23 městských obvodů. Městem dále protékají řeky Odra, Opava 

a Lučina. 

Historie města Ostravy byla od roku 1763 donedávna spojena s těžbou uhlí 

a těžkým průmyslem, proto bylo město nazýváno „městem uhlí a železa“ nebo také 

„ocelovým srdcem republiky“. Těžba uhlí byla ukončena roku 1994. Množství těžkého 

průmyslu bylo redukováno a v současné době jej představují Vítkovické vysoké pece 

a Arcelor Mittal. 

V důsledku industriální minulosti nebyla Ostrava nikdy příliš turisticky atraktivním 

městem, neboť dodnes je jméno Ostravy v očích široké veřejnosti spojováno se synonymy 

„černá Ostrava“ či „špinavé město“. I přes tuto skutečnost má Ostrava své silné stránky 

v podobě velkého množství technických památek, kterým bude pro svou významnost 

věnována pozornost v dalších podkapitolách bakalářské práce.  

3.1 Technické památky 

Technickými památkami se rozumí stavby, technická zařízení nebo technická 

řešení, která již nejsou využívaná, jsou zajímavá svým provedením, umístěním, 

zachovalostí či slohem. 

Mezi nejvýznamnější technické památky města Ostravy patří především areály 

spojené s její průmyslovou minulostí. Jedná se zejména o Důl Michal, Dolní oblast 

Vítkovice a Hlubina a Landek park s hornickou expozicí. Fotografie těchto technických 

památek města Ostravy jsou součástí přílohy 1 bakalářské práce. 
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Důl Michal 

Historie dolu Michal sahá až do roku 1843, kdy tzv. montánní erár 

v Michálkovicích položil kruhové privilegované kutiště, kde byly vyhloubeny tři jámy, 

z nichž jedna dostala svůj název podle dvorního rady Michaela Laiera. Jednalo se o 671 m 

hlubokou jámu, z níž se uhlí dobývalo v 17 slojích o mocnosti 0,5 až 2 m. V letech 1856 – 

1945 vlastnila důl společnost Severní dráhy Ferdinandovy. Poté byl důl Michal začleněn 

do koncernu Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly, národní podnik. V roce 1946 byl 

důl přejmenován podle sociálně demokratického poslance rakouského říšského sněmu 

Petra Cingra. 

Za dobu své existence prošel důl Michal postupným technickým a stavebním 

vývojem v podobě připojení dolu na báňskou dráhu umožňující plynulou expedici 

vytěženého uhlí (rok 1862), výstavby jámové budovy, strojovny a kotelny (rok 1870) 

či celkové přestavby dolu Michal (v letech 1913 – 1915). K dalším rekonstrukcím 

v podobě uhelného prádla, nákladky uhlí a rozvodny došlo ve dvacátých a čtyřicátých 

letech, dále pak na přelomu padesátých a šedesátých let. Poslední rekonstrukce vstupní 

budovy nové vrátnice a administrativy proběhla na počátku roku 2011, jejímž cílem bylo 

vytvoření návštěvnického centra zahrnující pokladnu, vstupní expozici a kavárnu 

pro návštěvníky. 

Bývalý důl Petr Cingr (dnešní důl Michal) ukončil svou těžbu uhlí dne 30. května 

1993. Posledním těžebním dnem byl 2. červen roku 1994, po němž celý areál převzalo 

Ministerstvo kultury České republiky, které zde zřídilo Průmyslové muzeum v Ostravě, 

později sloučené s Památkovým ústavem v Ostravě. Těžní jáma byla v roce 1995 zcela 

zasypána. 

Důl Michal představuje mimořádně hodnotný autentický průmyslový areál, a to jak 

po stránce stavební tak i technické. Celý areál byl v roce 1995 prohlášen za národní 

kulturní památku. V současné době slouží důl Michal jako muzeum, zahrnující 

prohlídkovou trasu charakteru „posledního pracovního dne“ – tedy stejnou cestu, kterou 

každodenně absolvovali horníci při nástupu do práce [5]. 
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Areál vysokých pecí – Dolní oblast Vítkovice 

Výroba železa má na severní Moravě a ve Slezsku dlouholetou tradici, ke které 

přispělo použití kamenného uhlí v hutnictví a vynález parní lokomotivy. Založení 

Vítkovických železáren je úzce spjato s osobou F. X. Riepla, profesora na vídeňské 

polytechnice, který pracoval jako odborný poradce v otázkách dolování a hutnictví 

na olomouckém arcibiskupství, neboť právě on navrhl malou vesničku - Vítkovice. 

Oficiální vznik nového závodu ve Vítkovicích s názvem Rudolfova huť je spojen 

s vydáním jeho zakládací listiny (9. 12. 1828). Výstavba první koksové vysoké pece 

započala v roce 1831. V roce 1835 byla Rudolfova huť přejmenována na „Vítkovické 

těžířstvo“ a stala se majetkem Geymullerovy nájemní společnosti. Od tohoto roku začal 

prudký rozvoj železárny, která se stala hlavním dodavatelem železničního materiálu 

pro stavbu železniční dráhy z Vídně do Haliče. 

V letech 1836 – 1914 se areál Vítkovických železáren dále rozvíjí, vzniká např. 

závodní nemocnice, domy pro dělníky a úředníky, slévárna oceli, šamotárna, kovárna, 

strojírna, mostárna, kotlárna či koksovna. Po roce 1918 vznikla Mannesmannova trať 

na trubky velkého průměru. Výroba zalomených hřídelí pro lodní motory (od roku 1930) 

umožnila výstavbu největšího kovacího lisu v Evropě. V období druhé světové války 

(v letech 1939 – 1945) byla výroba orientována pro válečné účely. Po znárodnění bylo 

Vítkovické horní a hutní těžířstvo v roce 1948 přejmenováno na Železárny Klementa 

Gottwalda. V letech 1960 až 1985 proběhl velký rozvoj strojírenské výroby 

a k Vítkovickým železárnám bylo přidruženo šest strojírenských podniků. V roce 1989 

se staly Vítkovice státním podnikem a v roce 1992 akciovou společností. Výroba železa 

ve Vítkovických vysokých pecích byla ukončena po 162 letech v roce 1998. 

Areál Dolní oblasti Vítkovice prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí, 

jejíž ukončení je plánováno na rok 2013. Cílem rekonstrukce je dle návrhu předního 

českého architekta Josefa Pleskota výstavba multifunkčního sálu s galerií, kavárnou atd.  

V roce 2002 byl pro svou výjimečnost areál Dolní oblasti Vítkovice prohlášen 

národní kulturní památkou a v roce 2008 byl areál zapsán na seznam Evropského 

kulturního dědictví [6]. 
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Areál dolu Hlubina 

Historie areálu dolu Hlubina sahá až do roku 1851, kdy byly v blízkosti železáren 

vyhloubeny dva vyhledávací vrty s pozitivními nálezy uhelných slojí. Na jejich základě byl 

na pomezí Moravské Ostravy a Vítkovic v tzv. Františkově údolí založen nový důl, který 

dostal název Hlubina. První těžba byla uskutečněna v roce 1857 a pravidelná těžba zde 

započala roku 1863. Již v roce 1873 byl důl Hlubina součástí Vítkovického horního 

a hutního těžířstva, neboť mezi dolem Hlubina a vysokými pecemi Vítkovických železáren 

byla vybudována koksovna, čímž vznikl ojedinělý komplex zahrnující těžbu uhlí, jeho 

úpravu, výrobu koksu a výrobu surového železa. Za období největší výtěžnosti dolu jsou 

považována léta 1942 až 1944. Samotný důl byl rovněž několikrát přejmenován (např. 

na Tiefbauschacht či důl Bohumil Laušman). Po roce 1945 byl tento důl začleněn 

do národního podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly. Postupem času byly 

podmínky pro těžbu stále obtížnější, čímž docházelo k jejímu útlumu až k úplnému 

zastavení (rok 1992). Celý areál dolu Hlubina během své existence prodělal několik 

rekonstrukcí, a to především v letech 1878 až 1892, pak dále v letech 1901 – 1932 [6]. 

V současnosti je tento průmyslový komplex Národní kulturní památkou České 

republiky a dědictvím Evropské unie. 

Landek park s hornickou expozicí 

Landek park vznikl na vrchu zvaném Landek, který je světově známou lokalitou 

z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví, v Ostravě-Petřkovicích. 

V roce 1780 bylo na Landeku nalezeno uhlí a o dva roky později zde byly majitelem 

hlučínského panství Janem Adamem Gutscheiberem otevřeny čtyři pokusné sloje. Těžba 

uhlí započala v roce 1830. Od roku 1894 se důl Anselm stal součástí Vítkovického horního 

a hutního těžířstva [7]. Landek je také světoznámý unikátním nálezem Landecké venuše 

(tj. vysokým torzem ženy vyřezaným z krevele), neboť se svým štíhlým až „kubistickým“ 

tvarem odlišuje od běžných paleolitických venuší. 

Počátkem 90. let 20. století vzniklo na bývalém dole Anselm hornické muzeum, 

které patří mezi největší muzea v České republice. Jeho expozice mapují vývoj těžby uhlí 



Dalibor Michalíček: Rozvoj cestovního ruchu vybudováním cyklotrasy  

 

2012 13 

 

v ostravsko-karvinské černouhelné pánvi a vývoj těžební techniky báňského záchranářství. 

Součástí muzea je také naučná stezka a nachází se zde také řada sportovišť. 

Celkový areál Landek parku včetně hornické expozice byl v roce 1992 vyhlášen 

národní přírodní památkou. 
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4 Cykloturistika 

Cykloturistika je druh turistiky, při níž se k cestování používá jízdní kolo. 

V současné době je cykloturistika chápána jako dynamicky se rozvíjející forma aktivního 

cestovního ruchu a součást ekologické turistiky, která při určitém způsobu chování 

nikterak nezatěžuje životní prostředí. 

Dle mého názoru sahají počátky cykloturistiky daleko do minulosti (např. do dob 

sumerské a egyptské říše, kdy bylo vynalezeno kolo pro přepravní účely [8] nebo do roku 

1817, kdy vynálezce Ludwig von Draizse podnikl první výlet na tzv. drezíně (tj. kolo 

poháněné odrážením od země), která zaznamenala velký rozmach ve francouzské 

aristokratické vrstvě). Drezína Ludwiga von Dreizseho byla v důsledku technického 

pokroku stále vylepšována. Roku 1861 bylo Ernestem Michauxem zkonstruováno první 

dřevěné kolo poháněné šlapkami (přední kolo větší, zadní kolo kvůli stabilitě menší). 

Vývoj cykloturistiky lze rozdělit do tří etap: Období 1865 – 1900 – roku 1868 bylo 

dřevěné kolo Ernesta Michauxe zkonstruováno v kovovém provedení s názvem 

„velociped“. Roku 1868 byl pořádán první závod na velocipedech ve světě, v České 

republice byl tentýž závod pořádán v roce 1874. Roku 1885 bylo Williamem Suttonem 

a Johnem Starleyem zkonstruováno kolo s názvem „Rover Safety“, které bylo 

předchůdcem dnešních kol, později bylo toto kolo opatřeno brzdami. Z hlediska rozvoje 

cykloturistiky lze toto období charakterizovat používáním kola ve sportovním a turistickém 

pojetí, které se konalo především v klubech či svazech. Období 1900 – 1950 – rozvoj 

cykloturistiky byl v Evropě v tomto období velice ovlivněn politickými a ekonomickými 

poměry, včetně obou světových válek. Kolo bylo používáno především jako dopravní 

prostředek. Období po roce 1950 – v tomto období přestalo být kolo dopravním 

prostředkem a stalo se spíše prostředkem k odpočinku. Toto období tedy lze 

charakterizovat vznikem cykloturistiky [9, 10]. 

Cykloturistika, jak ji známe dnes, zaznamenala na našem území výrazný vzestup 

v devadesátých letech 20. století. Začátky oficiální cykloturistiky v České republice byly 

spíše spojovány s cyklotrasami, které byly ne vždy vhodně vedeny po silnicích se sílící 

automobilovou dopravou, a to mnohdy po značně dopravně vytížených komunikacích. 
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V současnosti se situace cyklistické infrastruktury v důsledku kladení důrazu 

na bezpečnost zlepšuje a kromě cyklistických tras vzniká široká síť cyklistických stezek, 

což jsou pozemní komunikace nebo jejich jízdní pásy označené dopravní značkou 

a vyhrazené pouze pro jízdu na kole [11].  

Rozvoj cykloturistiky si postupem času vyžádal také specifická cyklistická značení, 

mapy a další související prvky. V souvislosti s nárůstem popularity cykloturistiky přijala 

Vláda České republiky roku 2004 Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR, kterou 

má nahradit nová Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2012 – 2015, 

jejíž návrh je v současné době v připomínkovacím řízení. Obecně vychází rozvoj 

cyklistické dopravy ze strategického dokumentu zvaného Dopravní politika České 

republiky pro léta 2005 – 2013 a Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 

na období 2007 – 2013. 

Během několika posledních let přestává být cyklistika (tedy i cykloturistika) pouze 

individuální záležitostí a plynule přechází do městského i regionálního plánování. 

Příkladem městského plánování přispívající k rozvoji cykloturistiky je také město Ostrava, 

v níž se cyklistická doprava začala výrazně rozvíjet po roce 1989. Pro podporu, plánování, 

přípravu a výstavbu cyklistické infrastruktury v Ostravě slouží od roku 2010 dokument 

s názvem Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě, jejíž součástí je mapování 

současného stavu a výhledových záměrů realizace cyklistických tras a stezek na území 

města Ostravy. 

Proces mapování vlivu na rozvoj cestovního ruchu, který přinese vybudování 

cyklotrasy Vratimov – Ostrava a samotný návrh cyklotrasy, které jsou cílem bakalářské 

práce, jsou zpracovány na základě studia samotné Koncepce rozvoje cyklistické dopravy 

v Ostravě. Návrh cyklistické trasy, Vratimov – Ostrava, byl zpracován především 

na základě výhledových záměrů města Ostravy souvisejících s rozvojem cykloturistiky. 
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5 Návrh rozvoje cestovního ruchu vybudováním 

cyklotrasy 

Samotný návrh rozvoje cestovního ruchu vybudováním cyklotrasy Vratimov – 

Ostrava vychází především z geografických, geologických, geomorfologických, 

hydrologických, hydrogeologických a klimatických poměrů města Ostravy jako územního 

celku s ohledem na městskou zástavbu či územní plánování. 

5.1 Geologické poměry 

Ostravské souvrství je součástí hornoslezské pánve rozprostírající se na ploše přes 

7 000 km2. Patří do spodního namuru, jehož stáří je doloženo četnými faunistickými (např. 

plži, mlži, ramenonožci, hlavonožci, trilobiti) a floristickými (např. plavuně, přesličky, 

kapradiny) nálezy. Toto souostroví nacházející se na území města Ostravy lze dále rozdělit 

na následující litostratigrafické jednotky: 

 petřkovické vrstvy – spodní hranice této vrstvy je dána stropem skupiny 

faunistických horizontů Štúra a svrchní hranice je dána stropem hlavního 

ostravského brousku, její mocnost se pohybuje v rozmezí od 400 do 760 m, 

převažují jemnozrnné až střednozrnné pískovce vyskytující se na odvalech, 

v těchto vrstvách vystupuje až 63 slojí a slojek, z nichž 39 má průměrnou 

mocnost větší než 0,4 m, ve spodních vrstvách je ložisková úhlonosnost 0,63 %, 

ve svrchních vrstvách je ložisková úhlonosnost 2,41 %, 

 hrušovské vrstvy – spodní hranicí představují tyto vrstvy strop hlavního 

ostravského brousku, svrchní hranici tvoří strop komplexu mořských horizontů 

sloje Enna, vrstvy jsou členěny bezeslojnou skupinou faunistických horizontů 

Františky do dvou dílčích jednotek spodních a svrchních hrušovských vrstev, 

mocnost vrstev dosahuje až 1 km (směrem k východu klesá jejich mocnost 

na 400 m, směrem k jihu klesá na 35 m až 200 m), rovněž převažují jemnozrnné 

až střednozrnné pískovce (písčitost se pohybuje v průměru 42 – 49 %), spodní 
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vrstvy mají ložiskovou úhlonosnost 1,45 %, ložisková úhlonosnost svrchní 

vrstvy je 0,61 %, 

 jaklovecké vrstvy – spodní hranici těchto vrstev představuje strop komplexu 

mořských horizontů sloje Enna, svrchní hranici tvoří strop skupiny mořských 

horizontů Barbory, mocnost vrstev se pohybuje v rozmezí od 360 až 400 m, 

z těchto vrstev se na odvalech objevují zejména velmi zjemněné a značně 

písčité horniny, ložisková úhlonosnost je od 2 do 3,7 %, 

 porubské vrstvy – spodní hranici tvoří strop skupiny mořských horizontů 

Barbory, její svrchní hranice je kladena do spodní vrstvy sloje Prokop, objevují 

se zde horniny jako např. tzv. zámecký slepenec vyskytující se ve spodní části 

vrstvy a fosilní půdy, tzv. ganistr, vystupuje zde 11 – 41 nestálých až poměrně 

stálých slojí, z nichž 30 má průměrnou mocnost větší než 0,4 m, ložisková 

úhlonosnost vrstvy je 1,8 % [12, 13]. 

Z geologického hlediska je území města Ostravy tvořeno neogenními sedimenty 

karpatské předhlubně. Na území města z části zasahuje karbonský kulm Nízkého Jeseníku 

a flyš Západních Karpat. 

Geologické poměry na území města Ostravy jsou zobrazeny na geologické mapě 

Ostravy, která je součástí přílohy 3 bakalářské práce. 

5.2 Geomorfologické poměry 

Z hlediska geomorfologického členění je Česká republika velmi rozmanitým 

teritoriem, neboť se na našem území nachází celkem čtyři geomorfologické provincie 

(tj. Česká vysočina, Západní Karpaty, Středoevropská nížina a Západopanonská pánev). 

Na území města Ostravy se nacházejí tři geomorfologické provincie, a to Česká 

vysočina, Středoevropská nížina a Západní Karpaty. Ostrava leží na rozhraní 

alpskohimalájského a hercynského systému. Větší část území města je tvořena Ostravskou 

pánví, která spadá do alpskohimalájského systému. Svou podobu získala Ostravská pánev 

v důsledku fluviální a glaciální činnosti. Geomorfologické poměry města Ostravy byly 

výrazně ovlivněny těžbou uhlí a hutnictvím. 
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Geomorfologické poměry na území města Ostravy jsou zobrazeny 

na geomorfologické mapě Ostravy (viz příloha 4 bakalářské práce), která je rozčleněna 

na nejmenší hierarchické jednotky, kterými je 12 geomorfologických okrsků. Součástí 

geomorfologické mapy Ostravy je mapa sklonů svahů a mapa orientace svahů. 

5.3 Hydrologické poměry 

Páteří hydrologického systému města Ostravy je řeka Odra se svými velkými 

přítoky Ostravicí, Opavou a Lučinou. Z hlediska vodní bilance je Ostravská pánev vodním 

uzlem. 

Řeka Odra s nížinným charakterem je v oblasti Chráněné krajinné oblasti Poodří 

přirozeně meandrujícím tokem v široké nivě s loukami, rozptýlenou zelení a lužními lesy. 

Upravené koryto s protipovodňovými hrázemi na obou březích má řeka Odra v úseku mezi 

Chráněnou krajinnou oblastí Poodří a hranicí území v Koblově. V Ostravě – Jih, 

Petřkovicích a Hrušově jsou zachována slepá ramena řeky. Obecně je spád toku řeky Odry 

malý. Řeka Ostravice přitéká od jihovýchodu z Beskyd. Její tok má větší spád než řeka 

Odra a umožňuje tak vznik drobných peřejí a větší diferenciaci dna koryta. Spád toku řeky 

je vyrovnáván několika jezy. Řeka Opava přitéká ze severu a vlévá se do řeky Odry. Tok 

řeky Opavy přinášející velké množství vody je regulován do velkých oblouků v široké 

nivě, hluboce se zařezávající do pahorkatiny v Hošťálkovicích. Menším pravobřežním 

přítokem řeky Ostravice je řeka Lučina, která přitéká od východu. Přestože řeka Lučina 

protéká průmyslovou oblastí, zachovala si přirozený charakter meandrujícího toku 

s mírným spádem a nízkými prahy. Již uvedené hlavní toky doplňuje síť drobných přítoků 

s přirozeným charakterem (např. Porubka, Plesenský potok nebo Černý potok) [14]. 

K hydrologickému systému města Ostravy patří také rybniční soustavy (např. Heřmanický 

rybník, rybníky v Polance, v Porubě či Bartovickém lese). 

Hydrologická soustava města Ostravy je znázorněna na mapě v příloze 5 bakalářské 

práce, na které jsou zakresleny také záplavová území města Ostravy pro pětiletou, 

dvacetiletou a stoletou vodu. 
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5.4 Hydrogeologické poměry 

Hydrogeologické poměry na území města Ostravy jsou silně ovlivněny 

antropogenní činností spojenou především s průmyslem, která změnila přírodní 

geohydrodynamické systémy. Původní samostatné hydraulické systémy byly uměle 

propojeny (např. vrty, jámy, atd.) nebo došlo k propojení zálomovými trhlinami 

nad poruby či závaly důlních děl. V oblastech hornicky otevřených se vytvořil 

nepravidelně rozvinutý hydraulický systém zahrnující jak horniny karbonu, tak horniny 

pokryvu [12]. Ve vzdálenějších oblastech od průmyslu se původní hydraulické poměry 

zachovaly. 

5.5 Klimatické poměry 

Území města Ostravy spadá do mírně teplé klimatické oblasti. Průběh 

atmosférických teplot ovlivňuje reliéf krajiny, vysoká koncentrace průmyslu, hustá 

zástavba a specifické podmínky Ostravské pánve. Klimatické podmínky charakteristické 

pro Ostravu jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1: Klimatické podmínky Ostravy [4] 

Klimatické podmínky na území města Ostravy 

převládající směr větrů jihozápadní 

průměrný úhrn ročních srážek 705 mm 

průměrná roční teplota 8,6 °C 

průměrná lednová teplota - 1,4 °C 

průměrná červencová teplota 18,3 °C 

nejvyšší denní teplota 37,4 °C 

nejnižší denní teplota - 27,3 °C 

Zdroj: Internetové stránky Statutárního města Ostravy [online] 
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5.6 Cyklistické/cykloturistické možnosti 

K 31. 12. 2011 je na území města Ostravy v provozu celkem 203 km cyklistických 

tras a stezek, z nichž 35 % tvoří cyklostezky určené jen cyklistům. Přehled cyklistických 

tras na území města Ostravy je uveden v příloze 2 bakalářské práce s vyznačením 

cyklistické trasy E, na kterou bude navazovat navrhovaná cyklistická stezka Vratimov – 

Ostrava. 

Samotný návrh cyklistické trasy Vratimov – Ostrava a návrh jejího technického 

řešení vyplývá z plánů a výhledových záměrů města Ostravy v oblasti rozvoje 

cykloturistiky. V Koncepci rozvoje cyklistické dopravy města Ostravy schválené 

zastupitelstvem města 13. 10. 2010 se počítá s cílovým stavem 416 km cyklistických 

stezek a tras v Ostravě. Všechny tyto plánované cyklistické stezky a trasy by postupem 

času měly navazovat na ostravské stezky a trasy, dále na stezky a trasy sousedních obcí 

a měst či stezky a trasy označené Klubem českých turistů. 
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6 Technické řešení vybudování cyklotrasy 

Cílem bakalářské práce je zmapování vlivu na rozvoj cestovního ruchu, který 

přinese vybudování cyklotrasy Vratimov – Ostrava. Při zpracování návrhu cyklistické trasy 

bylo zjištěno, že na vybraném úseku mezi Vratimovem a Ostravou nelze vybudovat 

cyklotrasu, která by sloužila jednak pro cyklisty, tak pro motorová vozidla. Na základě této 

skutečnosti bude zpracován návrh cyklistické stezky Vratimov – Ostrava zahrnující 

definování cíle návrhu, druh a účel stavby, popis stavby, základní technické parametry 

a doplňující prvky infrastruktury související s vybudováním cyklistické stezky. Součástí 

návrhu technického řešení navrhované cyklostezky je sumarizace přínosů pro rozvoj 

cykloturistiky v městě Ostrava. 

Na základě definovaných plánů a výhledových záměrů města Ostravy v oblasti 

cykloturistiky je navrhnuto technické řešení vybudování cyklistické stezky Vratimov – 

Ostrava, která je určená cyklistům, chodcům a in-line sportovcům. Podstata návrhu 

cyklistické stezky Vratimov – Ostrava spočívá ve vybudování bezpečné cyklostezky, která 

zlepší dopravní obsluhu ve městě a přinese praktické návrhy pro podporu udržitelné 

dopravy na úrovni samosprávy, podnikatelské sféry, ve službách, zájmovým skupinám 

i široké veřejnosti. Navrhovaná cyklistická stezky Vratimov – Ostrava tak významově 

přináší především návaznost na další cykloturistické stezky a trasy na území města 

Ostravy. 

6.1 Druh, účel a popis stavby a jejich úseků 

Navrhovaná stavba (tj. cyklistická stezka) je novostavbou trvalého charakteru, která 

zahrnuje výstavbu nemotoristické obousměrné místní komunikace určené pro cyklisty, 

chodce a in-line sportovce ve směru Vratimov – Ostrava. Cyklistická stezka Vratimov – 

Ostrava bude plnit jak dopravní obslužnost, tak i rekreační funkci, a to cyklistům, chodcům 

a in-line sportovcům. 

Navrhovaná cyklistická stezka Vratimov – Ostrava bude propojovat dva úseky 

cyklistické trasy označené jako „trasa E“. Prvním úsekem trasy E je Vratimov – Hrabová 
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(cca 1,7 km), druhým úsekem trasy E je Centrum – Muglinov – Hrušov (cca 6,4 km). 

Již vybudovaný úsek trasy E je veden od nové radnice do Komenského sadů, kde po levém 

břehu Ostravice je namířen k ulici Muglinovská. Dále po mostě přechází řeku Ostravici, 

a podjezdem pod ulicí Muglinovskou se dostává na její pravý břeh. Od železničního mostu 

je trasa vedena do ulice Riegrova. Dále přes Hrušov po ulici Stará Cesta, Žižkova 

a Kaplířova k ulici Bohumínská. Podél ulice Bohumínská od ulice Žižkova až po hranici 

města Ostravy je zprovozněna společná stezka pro chodce a cyklisty, která pokračuje 

až do Vrbice. 

Výstavba nové cyklistické stezky je navržena ze směru od Vratimova, kde od ulice 

Frýdecká (477) je vedena k pravému břehu řeky Ostravice (souběžně s ulicí Frýdeckou). 

Trasa je vedena pod prvním lávkou přes řeku, dále železničním mostem před ulicí Rudná, 

dále pod čtyřproudou silniční komunikací (ulice Rudná), pod dalšími dvěma železničními 

mosty, pod lávkou přes řeku, pod mostem komunikace Na Karolíně, dále pod Hradní 

lávkou přes řeku Ostravici, přes Sýkorův most, kde je napojena na lávku ulice 

Kratochvílova a dále pak na ulici Bohumínskou. 

Celková délka navrhované cyklistické stezky Vratimov – Ostrava je cca 6 km. Její 

výškový profil je znázorněn na obr. 1. 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Výškový profil navrhované cyklistické stezky Vratimov – Ostrava [15] 

Zdroj: Internetové stránky Cykloserver [online] 

 

Jak je patrno z obr. 1, tak navrhovaná cyklistická stezka není nikterak fyzicky 

náročná, neboť se jedná o klesající komunikaci s výškovým rozdílem 20 m. 
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6.2 Základní technické parametry 

K samotnému návrhu cyklistické stezky Vratimov – Ostrava a jejímu technickému 

řešení byly potřebné následující podklady: 

 cykloturistická mapa v měřítku 1:100 000 a cykloturistická mapa v měřítku 

1:70 000 pro zakreslení navrhované cyklistické stezky, 

 turistická mapa, územní plán a katastrální mapa města Ostravy, 

 platné legislativní předpisy (např. vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [16], 

 příslušné technické normy (např. norma ČSN 76 6110, normy ČSN 73 6101). 

 

Navrhovaná cyklostezka je samostatnou místní komunikací. Dle urbanisticko-

dopravní funkce je tato komunikace funkční skupiny D2. Jedná se tedy o nemotoristickou 

místní komunikaci sloužící k cyklistickému provozu, pro pěší a in-line sporty. Její poloha 

v sídelním útvaru není nikterak omezená. Na této komunikaci je zcela vyloučena motorová 

doprava. 

Šířka navrhované cyklistické trasy pro obousměrný provoz cyklistů a chodců je 

3 m. V užších úsecích trasy lze navrhnout cyklistickou stezku v šířkovém uspořádání 2 m, 

kromě oboustranné zhutněné krajnice v šířce 0,25 m a obrubníků. 

V rámci příčného uspořádání cyklostezky je navrhnut dvoupruhový obousměrný 

jízdní pruh v šířce 3 m. Navrhovaná rychlost pohybu cyklistů po cyklostezce je doporučena 

20 až 30 km/h. Na základě této doporučené rychlosti je doporučena nejmenší délka 

rozhledu od 15 do 25 m. Poloměr vnitřního okraje oblouků při dostředném sklonu 2 % je 

doporučen v rozmezí od 8 do 22 m. Volná výška nad navrhovanou cyklistickou stezkou je 

2,5 m. V navrženém příčném řezu cyklistické stezky (obr. 2) byla zohledněna 

předpokládaná intenzita dopravy maximálně 150 cyklistů / chodců za hodinu. 
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Obr. 2: Příčný řez navrhované cyklistické stezky Vratimov – Ostrava 

Zdroj: vlastní 

 

Návrh směrového řešení trasy cyklostezky vychází z podmínky kontinuity trasy 

v celém úseku, která spojuje dva úseky trasy E (Vratimov – Hrabová a Centrum - 

Muglinov – Hrušov). Na celé trase cyklostezky se jedná o přehledné úseky. Trasa 

navrhované cyklistické stezky kopíruje levý břeh řeky Ostravice ze směru od Vratimova 

do Ostravy. Při navrhované rychlosti 20 – 30 km/h a dostředném sklonu 2 % jsou 

doporučeny poloměry směrových oblouků pro cyklistické stezky 8 až 16 m. 

Pro navrhovanou cyklistickou stezku musí být maximální podélný sklon 6 %, přičemž 

minimální podélný sklon nesmí být menší než 0,3 %. Navrhovaná cyklistická stezka je 

bezbariérově přístupná. 

Vozovka cyklistické stezky je navržena s asfaltovým povrchem o tloušťce 0,42 m 

(ABS – asfaltový beton střednězrnný). Šířka komunikace pro obousměrný provoz je 3 m. 

Pod asfaltový povrch je navržena podkladová vrstva z drceného štěrku o tloušťce 0,15 m, 

pod níž je navržena podkladová vrstva z vibrovaného štěrku o tloušťce 0,1 m. Celková 

tloušťka navrhované konstrukce vozovky cyklistické trasy je tedy 0,67 m. Součástí 

navrhované místní komunikace sloužící pro cyklisty a chodce jsou oboustranné krajnice 

široké 0,25 m, zpevněné hutněným štěrkem ve vrstvě 0,1 m. 

V souvislosti s konstrukcí cyklistické stezky je navrženo její odsazení od břehu 

řeky Ostravice v důsledku nestabilních svahů na některých úsecích trasy. Problematiku 

nestabilních břehů řeky Ostravice na nezpevněných úsecích lze vyřešit konstrukčním 

řešením v podobě zpevnění břehu cyklostezky pomocí gabionů (tj. drátokamenného nebo 

3 000 

vozovka ABS 2 % 

zhutněná krajnice zhutněná krajnice 

obrubník obrubník 
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drátoštěrkového prvku sloužícího ke stabilizaci břehů upravovaných vodních toků) – 

viz obr. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Příčný řez konstrukčního řešení zpevnění břehu vodního toku (a – válcové gabiony; b – zásyp 

štěrkem; c – vodní hladina; d – gabiony; e – stávající terén) 

Zdroj: vlastní 

 

Etapa konstrukce cyklistické stezky zahrnuje také minimální úpravu svahů 

a přilehlých ploch v blízkosti cyklostezky, včetně humusování a osetí. Na asfaltový povrch 

vozovky cyklistické trasy je dále navržena aplikace spojovacího postřiku v navrhovaném 

množství 0,7 kg/m2. Cyklistická stezka je pro zvýšení bezpečnosti provozu navržena 

v červené barvě. Podél obrubníků na pravé i levé straně celé délky cyklistické stezky je 

navržen vodicí proužek, barevně odlišný od obou jízdních pruhů, aby byl dobře 

postřehnutelný především za snížené viditelnosti. 

Pro cyklistickou stezku Vratimov – Ostrava je doporučeno označení začátku 

cyklostezky dopravním značením C9a „stezka pro chodce a cyklisty“ a označení konce 

navrhované cyklostezky dopravním značením C9b „konec stezky pro chodce a cyklisty“ 

(viz obr. 4). 

 

a 

b 
c 

d 

e 
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Obr. 4: Navrhované dopravní značení cyklistické stezky (stezka pro chodce a cyklisty – vlevo; konec stezky 

pro chodce a cyklisty – vpravo) [17] 

Zdroj: Internetové stránky Zákruta.cz [online] 

 

V rámci navrhované cyklistické stezky Vratimov – Ostrava je dále doporučeno 

další značení (např. na dlouhých rovných úsecích v určitých vzdálenostech umístění 

značky s kilometrážní informací, dále umístění značení doprovodných služeb (např. 

občerstvení) pomocí informativních tabulek či směrové značení cyklistické stezky). 

Součástí návrhu je také doplňující infrastruktura, která zahrnuje prostory sloužící 

k bezpečnému parkování a odstavování jízdních kol, prostory sloužící k odpočinku 

a relaxaci zahrnující doplnění pitné vody a občerstvení, instalaci odpadkových košů 

či úschovnu či půjčovnu kol. Stavba nevyžaduje napojení na elektrické vedení. 

Přínosy vyplývající z návrhu a především z vybudování cyklistické stezky 

Vratimov – Ostrava spočívají zejména v propojení dvou částí cyklistických stezek trasy E, 

v rozvoji cestovního ruchu a služeb spojených s cestovním ruchem ve městě Ostrava 

a ve vytvoření nových pracovních příležitostí. 

Z charakteru stavby (tedy navrhované cyklistické stezky) vyplývají pouze 

minimální rizika spojená především s vandalismem nebo přírodní pohromou, z nichž 

nejpravděpodobnější je povodňový stav v důsledku dlouhodobých dešťových srážek 

či přívalových srážek. Pro navrhovanou cyklistickou stezku Vratimov – Ostrava je nutno 

zvážit možnost vzniku pětileté povodně (viz hydrologická mapa Ostravy – příloha 5 

bakalářské práce). 

  



Dalibor Michalíček: Rozvoj cestovního ruchu vybudováním cyklotrasy  

 

2012 27 

 

7 Závěr 

Bakalářská práce s názvem „Rozvoj cestovního ruchu v souvislosti s vybudováním 

cyklotrasy Vratimov – Ostrava“ se zabývá posouzením rozvoje cestovního ruchu, 

ke kterému přispěje vybudování cyklistické trasy. Práce je rozdělena na teoretickou 

a praktickou část. 

Teoretická část bakalářské práce popisuje historický vývoj cestovního ruchu 

v České republice, který byl obecně rozdělen do pěti etap: cestovní ruch mezi dvěma 

světovými válkami, cestovní ruch do roku 1957, cestovní ruch v letech 1958 - 1967, 

cestovní ruch od roku 1969 a cestovní ruch po roce 1989. Vývoj cestovního ruchu mezi 

jednotlivými etapami lze charakterizovat jeho pomalou vzestupnou tendencí, kdy 

se z převážně sezónního a pobytového cestovního ruchu vyvinul významný ekonomický 

faktor a velmi oblíbené odvětví, jež má v současnosti celoroční podobu ve formě 

poznávacích, pobytových, rekreačních, lázeňských a mnoha dalších zájezdů tuzemských 

i zahraničních. Teoretická část bakalářské práce je dále zaměřena na možnosti cestovního 

ruchu ve městě Ostrava. Pozornost je věnována především technickým památkám města, 

neboť právě tyto památky jsou vzhledem k průmyslové minulosti města Ostravy z hlediska 

cestovního ruchu významné. Jedná se zejména o důl Michal, areál vysokých pecí, areál 

dolu Hlubina a Landek park s hornickou expozicí. Vzhledem k tématu bakalářské práce je 

z teoretického hlediska věnována pozornost také historickému vývoji cykloturistiky a dále 

pak možnostem cyklistické dopravy na území města Ostravy, která je podporována 

Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě. 

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na návrh rozvoje cestovního ruchu 

vybudováním cyklotrasy Vratimov – Ostrava, který vychází především z geografických, 

geologických, geomorfologických, hydrologických, hydrogeologických a klimatických 

poměrů města Ostravy (viz kapitola 5). Výchozími podmínkami pro návrh cyklistické 

stezky byly zejména optimální podmínky města Ostravy pro vybudování cyklistické stezky 

a skutečnost, že v blízkosti navrhované cyklistické stezky se nachází zcela „hluchá“ místa 

bez možnosti cyklistické dopravy po k tomuto účelu vhodných komunikacích. Protože 

však bylo při zpracování návrhu cyklistické trasy zjištěno, že daným úsekem nelze 
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tuto trasu vybudovat, byl zpracován návrh cyklistické stezky Vratimov – Ostrava. V rámci 

návrhu se jedná o nemotoristickou obousměrnou místní komunikaci určenou pro cyklisty, 

chodce a in-line sportovce, která kopíruje levý břeh řeky Ostravice ze směru od Vratimova 

do Ostravy, o délce cca 6 km. Navrhovaná cyklistická stezka propojuje dva, již 

vybudované, úseky cyklistické trasy E. Samotný návrh této cyklostezky byl zpracován 

v souladu s příslušnými technickými normami a platnými právními předpisy, jak je řádně 

uvedeno v kapitole 6. K základním technickým parametrům podstatným k návrhu 

cyklistické stezky Vratimov – Ostrava, patřila funkční třída komunikace, její šířkové 

a příčné uspořádání, dále směrové a výškové řešení, konstrukce komunikace, její 

povrchová úprava a způsob značení navrhované cyklistické stezky. Součástí návrhu 

cyklostezky je doplňující infrastruktura nezbytná pro její fungování v praxi. 

K přínosům vyplývajícím z návrhu cyklistické stezky Vratimov – Ostrava 

a především z vybudování této cyklostezky patří zejména zvýšení kvality a kvantity 

doprovodné infrastruktury cestovního ruchu ve městě, dosažení vyššího stupně využitelné 

kapacity trhu cestovního ruchu, podpora ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje 

společnosti, zkvalitnění a rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu či využití 

potenciálu místních turistických aktivit. Dalším přínosem návrhu a vybudování cyklistické 

stezky Vratimov – Ostrava patří vytvoření bezpečné, provázané a ucelené cyklistické 

komunikace, navazující na stávající cyklistické trasy. 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout cyklistickou trasu ve směru Vratimov – 

Ostrava a zmapovat její vliv na rozvoj cestovního ruchu na území města Ostravy. 

Na základě výše uvedených skutečností si dovoluji konstatovat, že návrh a následné 

vybudování cyklistické stezky má pozitivní charakter pro komplexní rozvoj cestovního 

ruchu na území města Ostravy. 
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Příloha 1 – Fotografie technických památek města 

Ostravy 

Na obr. 5, obr. 6 a obr. 7 jsou zobrazeny fotografie významných technických 

památek města Ostravy, a to důl Michal, Dolní oblast Vítkovice a Landek park s hornickou 

expozicí. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Důl Michal [18] 

Zdroj: Internetové stránky dolu Michal [online] 

 

 

 

Obr. 6: Dolní oblast Vítkovice [19] 

Zdroj: Internetové stránky Dolní oblast Vítkovice [online] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Landek park s hornickou expozicí [20] 

Zdroj: Internetové stránky Landek park [online]



 

 

Příloha 2 – Přehled cyklistických tras na území města 

Ostravy 

V tab. 2 je uveden přehled cyklistických tras na území města Ostravy včetně jejich 

označení a popisu. 

Tab. 2: Přehled cyklistických tras v Ostravě [21] 

Označení trasy Popis trasy 

Trasa A 

Stará Bělá - Výškovice - Zábřeh - Bělský Les - Dubina - Hrabůvka - 

Hrabová - Kunčice; Jistebník - Polanka nad Odrou; Moravská 

Ostrava - Slezská Ostrava 

Trasa B 
Krmelín - Stará Bělá - Zábřeh - Vítkovice - sídliště Fifejdy; Přívoz - 

Muglinov 

Trasa C 
Hrabová - Hrabůvka - Vítkovice; Mariánské Hory, Kaufland - 

Mariánské Hory, radnice 

Trasa D Poruba-Ves - Poruba - Pustkovec - Martinov 

Trasa E Centrum - Muglinov - Hrušov; Vratimov - Hrabová 

Trasa F 
Centrum - Slezská Ostrava - sídliště Muglinov - Heřmanice; Nová 

Ves - Hulváky - Mariánské Hory 

Trasa G 
Třebovice - Hošťálkovice - Lhotka - Petřkovice - Koblov - 

Antošovice 

Trasa H Hrabová - Nová Bělá - Stará Bělá - Krmelín 

Trasa CH Martinov - Poruba - Plesná 

Trasa I 
Polanka nad Odrou - Stará Bělá; Bělský Les - Hrabůvka - nádraží 

Vítkovice 

Trasa J Slezská Ostrava - Radvanice - Bartovice - Šenov 



 

 

Označení trasy Popis trasy 

Trasa K Bartovice - Radvanice - Petřvald 

Trasa L Hošťálkovice – Mariánské Hory - Nová Ves; Proskovice 

Trasa M 
Centrum - Mariánské Hory; Poruba - Plesná; Poruba - Svinov - 

Dubí - Nová Ves; Michálkovice - Rychvald 

Trasa N Zábřeh - Hrabůvka; Shopping Park - Dubí - Svinov 

Trasa O Přívoz 

Trasa P 
Hrabová - Hrabová,statek; Vítkovice - Moravská Ostrava; Lhotka - 

Bobrovníky; Hrabová, průmyslová zóna 

Trasa Q Poruba - Martinov; Petřkovice - Nordpól 

Trasa R Polanka nad Odrou - Jistebník 

Trasa S Nová Ves 

Trasa T Martinov - Poruba - Třebovice 

Trasa U 
Dubina - Interspar; Zábřeh, vodárna - Odra; Krmelín - Nová Bělá; 

Hrabová, průmyslová zóna 

Trasa V Heřmanice - Michálkovice 

Trasa W 
Krásné Pole - Poruba-Ves; Poruba - Svinov; nádraží Vítkovice - 

Vítkovice 

Trasa X Poruba - Pustkovec 

Trasa Y Zábřeh - Bělský les 

Trasa Z Hošťálkovice; Třebovice - Poruba 

Trasa 5 Jantarová stezka 



 

 

Označení trasy Popis trasy 

Trasa 6064 Vratimov - Bartovice - Šenov - Havířov 

Trasa 6109 Antošovice - Bohumín 

Trasa 6185 Hlučín - Petřkovice 

Trasa 6200 Velká Polom - Plesná - Dobroslavice 

Zdroj: Internetové stránky Statutárního města Ostrava [online] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3 – Geologická mapa Ostravy 

Na obr. 8 je znázorněno území města Ostravy z geologického hlediska, včetně 

legendy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Geologická mapa Ostravy [22] 

Zdroj: Geologický informační systém Ostravské univerzity [online]

fluviální převážně písčitohlinité sedimenty vyššího nivního stupně 

sprašové hlíny 

antropogenní sedimenty (haldy, navážky, plošné deponie) 

hradecko-kyjovické souvrství: střídání břidlic, prachovců a jemnozrnných drob 

 

Legenda: 
 



 

 

Příloha 4 – Geomorfologická mapa Ostravy 

Geomorfologické členění území města Ostravy (obr. 9) je členěno následujícím 

způsobem: systém – provincie – subprovincie – oblast – celek – podcelek – okrsek. 

 

Legenda: 
 

alpskohimalájský systém, Západní Karpaty, vněkarpatské sníženiny, západní vněkarpatské 

sníženiny, Moravská brána, Oderská brána, Klimkovická pahorkatina 

alpskohimalájský systém, Západní Karpaty, vněkarpatské sníženiny, západní vněkarpatské 

sníženiny, Moravská brána, Oderská brána, Oderská niva 

alpskohimalájský systém, Západní Karpaty, vněkarpatské sníženiny, západní vněkarpatské 

sníženiny, Moravská brána, Oderská brána, Bartošovická pahorkatina 



 

 

 

Obr. 9: Geomorfologická mapa Ostravy [22] 

Zdroj: Geologický informační systém Ostravské univerzity [online] 

 

 

 

 

 

alpskohimalájský systém, Západní Karpaty, vněkarpatské sníženiny, severní vněkarpatské 

sníženiny, Ostravská pánev, Ostravská pánev, Novobělská rovina 

alpskohimalájský systém, Západní Karpaty, vněkarpatské sníženiny, severní vněkarpatské 

sníženiny, Ostravská pánev, Ostravská pánev, Ostravská niva 

Legenda: 

 
alpskohimalájský systém, Západní Karpaty, vněkarpatské sníženiny, severní vněkarpatské 

sníženiny, Ostravská pánev, Ostravská pánev, Havířovská plošina 

alpskohimalájský systém, Západní Karpaty, vněkarpatské sníženiny, severní vněkarpatské 

sníženiny, Ostravská pánev, Ostravská pánev, Orlovská plošina 
 

alpskohimalájský systém, Západní Karpaty, vněkarpatské sníženiny, severní vněkarpatské 

sníženiny, Ostravská pánev, Ostravská pánev, Antošovická rovina 
 

hercynský systém, Česká vysočina, Krkonošsko-jesenická soustava, Jesenická oblast, Nízký 

Jeseník, Vítkovská vrchovina, Děhylovská pahorkatina 
 

 
alpskohimalájský systém, Západní Karpaty, vněkarpatské sníženiny, severní vněkarpatské 

sníženiny, Ostravská pánev, Ostravská pánev, Porubská plošina 

hercynský systém, středoevropské nížiny, středopolské nížiny, Slezská nížina, Opavská 

pahorkatina, Hlučínská pahorkatina, Vřesinská pahorkatina 



 

 

Příloha 5 – Hydrologická mapa Ostravy 

Obr. 10 znázorňuje hydrologii území města Ostravy s vykreslením pětileté, 

dvacetileté a stoleté vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Hydrologická mapa Ostravy [22] 

Zdroj: Geologický informační systém Ostravské univerzity [online]

záplavové území pětileté vody 

záplavové území dvacetileté vody 

záplavové území stoleté vody 

 

Legenda: 
 

 

 

 



 

 

Příloha 6 – Cykloturistická mapa Ostravska 

Na obr. 11 je znázorněna cykloturistická mapa zahrnující území města Ostravy 

s vyznačením navrhované cyklistické stezky Vratimov – Ostrava, která spojuje dva úseky 

stávající cyklistické trasy E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Cykloturistická mapa Ostravska [23] 

Zdroj: Ostravsko, Opavsko: Cykloturistická mapa 1:70 000 


