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Anotace 

Diplomová práce se zabývá hodnocením potenciálu cestovního ruchu na území správního 

obce s rozšířenou působností Třinec. V úvodní části jsou zmíněny dosavadní teoretické 

přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu. Dále jsou vymezeny lokalizační 

a realizační předpoklady cestovního ruchu v zájmovém území. Následuje popis a aplikace 

jednak obvykle používané metody pro hodnocení potenciálu cestovního ruchu, jednak vlastní 

metodiky s využitím GIS nástrojů. V závěrečné části je provedeno srovnání obou metod 

a zhodnocení výsledků, přičemž je z těchto identifikována přínosnější metoda z hlediska 

hodnocení potenciálu.  

Klíčová slova: cestovní ruch, GIS, lokalizační předpoklady, realizační předpoklady 

 

 

Summary 

Diploma thesis deals with tourism potential assesment within the administrative territory  

of the municipality with extended power Třinec. At first there are mentioned existing 

theoretical attitudes of tourism potential assesment. Next part is devoted to the conditions  

of location and realization for tourism in the chosen area. Following chapter include 

description and aplication both the usual method for tourism potential assesment and  

own methodology using GIS tools. In the end there are compared both methods for tourism 

potential assesment, evaluation of results and there is mentioned better of the methods.  

Key words: tourism, GIS, conditions of location, conditions of realization 
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Seznam zkratek 

BR biosférická rezervace 

CR cestovní ruch 

ČR Česká republika 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DMR digitální model reliéfu 

GIS geografický informační systém 

HB hospodářská budova 

HUZ hromadné ubytovací zařízení 

CHKO chráněná krajinná oblast 

KN katastr nemovitostí 

k. ú. katastrální území 

MěÚ městský úřad 

MHD městská hromadná doprava 

MSK Moravskoslezský kraj 

NKP nemovitá kulturní památka 

NPR národní přírodní rezervace 

ORP obec s rozšířenou působností 

PP přírodní památka 

PR přírodní rezervace 

RSO Registr sčítacích obvodů a budov 

RURÚ rozbor udržitelného rozvoje území 

SO správní obvod 

ÚÚR Ústav územního rozvoje 

VKP významný krajinný prvek 

ZABAGED Základní báze geografických dat 

ZCHÚ zvláště chráněné území 
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1 ÚVOD 
Cestovní ruch představuje významné národohospodářské odvětví, které má průřezový 
charakter. Na jeho realizaci se podílí celá řada dalších odvětví – doprava, stavebnictví, 
kultura apod. Cestovní ruch se podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu, pozitivně 
ovlivňuje platební bilanci státu, tvoří příjmy státního rozpočtu, má vliv na příjmy místních 
rozpočtů. Význam cestovního ruchu nespočívá pouze v pozitivních dopadech na 
hospodářství dané země, ale má i další přínosy v podobě zachování původních tradic 
a kultur či ochrany životního prostředí (Vystoupil et al., 2006). 

V roce 2007 začaly úřady územního plánování pořizovat územně analytické podklady obcí. 
Stanovil jim to zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). Zároveň stavební zákon ukládá úřadům územního plánování povinnost 
aktualizovat tyto podklady každé dva roky. Územně analytické podklady slouží jako 
podklad pro pořizování územně plánovacích dokumentací a člení se na dvě hlavní části – 
podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a rozbor udržitelného rozvoje území 
(RURÚ). RURÚ zahrnuje rozbor 10 tematických částí, mezi něž patří také rekreace. 
Problémem této tematické části je nedostatek veřejně dostupných informací na úrovni obcí, 
proto bych chtěla svou prací přispět k jejímu doplnění a obohacení.  

Zájmové území je vymezeno správním obvodem obce s rozšířenou působností Třinec, a to 
z toho důvodu, že Městský úřad Třinec je úřadem územního plánování a pořizuje územně 
analytické podklady pro všechny obce ve svém správním obvodu. Zároveň je jedna z obcí 
tohoto správního obvodu místem mého bydliště, tudíž znám zájmové území poměrně 
dobře. Na základě vlastních znalostí o území mohu tedy lépe zhodnotit předpoklady pro 
cestovní ruch v tomto území a vytvořit co nejucelenější souhrn týkající se potenciálu 
cestovního ruchu v jednotlivých obcích.  
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2 CÍL PRÁCE 
Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnocení potenciálu cestovního ruchu na území 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Třinec. K dosažení tohoto cíle vede 
několik dílčích kroků. První z nich je vyhledání literatury, která obsahuje podobnou 
problematiku a zabývá se hodnocením potenciálu cestovního ruchu. Z této literatury jsou 
zjištěny základní teoretické přístupy používané k řešení takovýchto úkolů. Následný krok 
představuje získání informací o vybraném území, což je vymezení lokalizačních 
a realizačních předpokladů pro cestovní ruch. Tyto předpoklady zahrnují veškeré dostupné 
údaje o přírodních a kulturně-historických atraktivitách v území, struktuře komunikačních 
tras, ubytovacích a stravovacích zařízeních a další rekreační infrastruktuře.  

Stěžejním úkolem této práce je vytvoření vlastní metodiky pro hodnocení potenciálu 
cestovního ruchu s využitím nástrojů GIS. Metodika by měla být vytvořena tak, aby 
vycházela z prostorového uspořádání zjištěných lokalizačních a realizačních předpokladů.. 
Na rozdíl od jiných metodik, jež průměrují a přepočítávají data vzhledem k územím obcí, 
je snahou této metodiky komplexně postihnout celé zájmové území bez rozdílu 
administrativních hranic a zároveň do hodnocení zahrnout i geoprvky nacházející se do 
určité vzdálenosti za hranicí zájmového území. Zároveň bude hodnoceno širší spektrum 
realizačních předpokladů, jež se v metodikách obvykle vyskytují v omezené míře. 

Na základě aplikované metodiky využívající GIS nástroje bude vyhodnocen potenciál 
cestovního ruchu, jehož výsledky bude mimo jiné shrnovat provedená SWOT analýza. 
Rovněž bude aplikována nejčastěji uplatňovaná metoda, při níž se potenciál cestovního 
ruchu vztahuje na celá administrativní území obcí a je získán součtem všech bodově 
ohodnocených předpokladů. Obě metody pro hodnocení potenciálu cestovního ruchu 
a jejich výsledky budou navzájem porovnány. Závěr práce bude posuzovat použitelnost 
a správnost vytvořené metodiky, také budou diskutovány zvolené postupy, kritéria výběru, 
způsoby hodnocení. 
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3 ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 
Zájmové území, jímž je správní obvod obce s rozšířenou působností Třinec, se nachází ve 
východní části České republiky, sousedí s Polskem a jeho rozloha přesahuje 234 km2. Žije 
v něm přes 55 tisíc obyvatel a zahrnuje území 12 obcí (viz obr. 1). Jednotlivé obce se liší 
svými přírodními, sociodemografickými a hospodářskými podmínkami. Základní údaje 
o rozloze, počtu obyvatel a hustotě zalidnění jednotlivých obcích jsou uvedeny v tab. 1. 

 
Obr. 1: Administrativní členění zájmového území 

Tab. 1: Základní údaje o obcích zájmového území (dle: ČSÚ [online]) 

Obec 
Počet obyvatel  
k 31. 12. 2010 

Rozloha 
k 31. 12. 2010 (km2) 

Hustota zalidnění 
k 31. 12. 2010 (obyv./km2) 

Bystřice 5 256 16,09 326,66 

Hnojník 1 504 6,42 234,27 

Komorní Lhotka 1 223 19,88 61,52 

Košařiska 394 17,18 22,93 

Nýdek 1 988 28,19 70,52 

Ropice 1 499 10,11 148,27 

Řeka 484 13,45 35,99 

Smilovice 718 7,85 91,46 

Střítež 1 019 6,15 165,69 

Třinec 37 200 85,37 435,75 

Vělopolí 279 2,99 93,31 

Vendryně 4 187 20,95 199,86 
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Zájmové území je značně ovlivněno svými geomorfologickými podmínkami. Centrální 
část zájmového území je tvořena údolím, jímž protéká řeka Olše. Údolí je ze severní a jižní 
části ohraničeno horskými hřebeny, jejichž nadmořská výška dosahuje až 1 000 m n. m. 
Velkou část zájmového území pokrývají lesy a poměrně hustá síť vodních toků včetně 
vody podpovrchové vytváří pro obce dostatek přirozené zásobárny vody. Členitost území 
částečně předurčuje charakter obcí – obce v údolí mají spíše tranzitní funkci, obce 
nacházející se v podhorských oblastech jsou častým rekreačním cílem a turistickým 
východištěm. 

Mezi obce s nejmenší hustotou zalidnění patří Košařiska a Řeka, největší hustotu zalidnění 
vykazují obce Třinec, Bystřice a Hnojník (viz obr. 2). Nejvíce obyvatel žije ve městě 
Třinec, jež je také administrativním, hospodářským a kulturním centrem nejen zájmového 
území. Ve městě je koncentrováno mnoho pracovních příležitostí a školských zařízení, 
proto do škol a zaměstnání v Třinci dojíždějí i lidé z okolních obcí. Z ostatních obcí je 
nejlidnatější Bystřice a Vendryně, tyto obce také poskytují poměrně široké spektrum 
služeb občanské vybavenosti. Ostatní obce mají spíše funkci obytnou, příp. rekreační, 
s čímž souvisí i menší podíl výskytu zařízení občanské vybavenosti. 

 
Obr. 2: Hustota zalidnění v obcích zájmového území 
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4 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH POJMŮ 
Hromadné ubytovací zařízení 

Za hromadné ubytovací zařízení je považováno zařízení s minimálně pěti pokoji nebo 
deseti lůžky, které slouží pro účely cestovního ruchu a poskytuje přechodné ubytování pro 
hosty v souvislosti se zájezdovými pobyty a pobyty během dovolené, poskytováním 
lázeňské péče, organizováním služebních cest, školení, kursů, kongresů, symposií, pobytů 
dětí ve škole v přírodě apod. (ČSÚ online) 

Infrastruktura cestovního ruchu 

Infrastruktura cestovního ruchu představuje souhrn organizačně-technických předpokladů 
pro uspokojování potřeb účastníků CR v dané destinaci (doprava, komunikace, směnárny, 
maloobchodní síť, zábavní zařízení, sportovní zařízení apod.). Kvalita této infrastruktury 
má významný vliv na prožitek návštěvníků, kteří potřebují využívat určité služby během 
pobytu v dané destinaci (Pásková, Zelenka, 2002). 

Lokalizační předpoklady cestovního ruchu 

Lokalizační předpoklady vyjadřují schopnost krajiny poskytovat hodnoty vhodné pro 
jednotlivé formy cestovního ruchu. Všechny přírodní složky působí ve vzájemné interakci 
v daném rekreačním prostoru. Z prostorového hlediska se sleduje rekreační prostředí ve 
střediscích cestovního ruchu a ve velkých městech. Hlavní členění lokalizačních 
předpokladů je na přírodní, kulturněhistorické a ostatní (Mirvald, 1996). 

Mariot (1983) uvádí, že skupinu lokalizačních předpokladů tvoří přírodní předpoklady 
(reliéf, klima, vodstvo, fauna a flora, celkový obraz krajiny) a kulturně-historické 
předpoklady (kulturní památky, lidová kultura, jiné kulturně-historické předpoklady, 
centrální instituce). Lokalizační předpoklady cestovního ruchu lze chápat jako prvky, které 
určují místa výskytu cestovního ruchu. 

Lokalizační podmínky dle Bíny (2002) umožňují umístění a rozvíjení aktivit cestovního 
ruchu v určitém území. Mohou být vyjádřeny jednak atraktivitou místní přírody a krajiny, 
jednak místními kulturními hodnotami a pozoruhodnostmi. Lokalizační podmínky 
vytvářejí složitý multidisciplinární systém a podmínkou pro jeho zkoumání je rozčlenění 
na relativně přirozené segmenty. Za tyto segmenty lze považovat jednotlivé aktivity 
cestovního ruchu, jež mají homogenní charakter (např. cykloturistika, kulturně-poznávací 
turistika apod.)  

Dále Bína uvádí, že lokalizační podmínky se vyskytují ve třech hlavních formách: 

Ø jako vhodnost krajiny pro určitou aktivitu cestovního ruchu (např. vhodnost krajiny pro 
cykloturistiku, pro zimní sporty, pro horolezectví apod.) 

Ø jako určitá relativně fixní danost, která v obci existuje a je atraktivní pro návštěvníky 
(např. kulturně-historické památky a soubory, muzea, skanzeny apod.) 
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Ø jako kulturní, sportovní a jiné akce, které jsou v obcích pořádány a navštěvují je 
účastníci odjinud 

Objekt individuální rekreace 

Objektem individuální rekreace se rozumí rekreační objekt umožňující realizaci 
rekreačních aktivit (spadajících mimo veřejné formy CR), přičemž tento objekt je ve 
vlastnictví účastníka CR, příp. jeho přátel či příbuzných. Jedná se o objekty tzv. druhého 
bydlení, zejména chaty, chalupy a rekreační domky. Pro objekty individuální rekreace je 
charakteristická individuální různorodost v době, délce i periodicitě využívání objektu, 
většinou jsou tyto objekty lokalizovány v příměstském, ale i ve venkovském, přírodně 
atraktivním prostředí (Pásková, Zelenka, 2002). 

Potenciál cestovního ruchu 

Potenciál cestovního ruchu lze chápat jako souhrnnou hodnotu všech předpokladů 
cestovního ruchu, které jsou oceněny na základě bodovací škály. Tato souhrnná hodnota 
může být snížena o zápornou hodnotu negativních faktorů rozvoje CR, zejména o špatný 
stav složek životního prostředí (Pásková, Zelenka, 2002). 

Mariot (1983) uvádí, že potenciál krajiny pro cestovní ruch se vztahuje na konkrétní, různě 
velké území a vyjadřuje způsobilost tohoto území poskytnout podmínky pro rozvoj 
cestovního ruchu. Potenciál krajiny představuje všechny využitelné zdroje, které má 
v daném regionu k dispozici cestovní ruch. Potenciál krajiny se dělí na přírodní potenciál 
a potenciál vytvořený lidskou činností. 

Realizační předpoklady cestovního ruchu 

Mezi realizační předpoklady patří dle Mariota (1983) komunikační předpoklady 
(dostupnost území, struktura komunikační sítě) a materiálně-technická základna 
cestovního ruchu (ubytovací, stravovací, dopravní a jiná zařízení). Realizační předpoklady 
dokumentují reálný stav území a na jejich schopnost vytvářet místa koncentrace cestovního 
ruchu mají podstatný vliv i lokalizační předpoklady.  

Realizační podmínky (předpoklady) umožňují realizovat vlastní potřeby účastníků 
cestovního ruchu. Lze je rozdělit na předpoklady dopravní a materiálně-technické. 
Realizační podmínky většinou závisí na lokalizačních podmínkách, proto mají ve srovnání 
s lokalizačními podmínkami nižší primární výpovědní hodnotu (Bína, 2002). 

Suprastruktura 

Suprastruktura představuje specializovanou infrastrukturu, může být různě rozvinuta, je 
nejvýznamnější součástí infrastruktury cestovního ruchu – tvoří ji ubytovací kapacity, 
stravovací zařízení, cyklistické stezky, turistická informační centra, lyžařské vleky, 
sjezdovky, naučné stezky aj. Do roku 1989 byla suprastruktura označována jako 
materiálně-technická základna (Pásková, Zelenka, 2002). 
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5 TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ POTENCIÁLU 
CESTOVNÍHO RUCHU 

V rámci rešerše literatury bylo shromážděno celkem 16 prací, jejichž obsah je spjat 
s problematikou hodnocení potenciálu cestovního ruchu. V posledních letech se pro 
hodnocení potenciálu cestovního ruchu objevily i různé metodiky využívají GIS nástroje 
nejen pro závěrečnou vizualizaci výsledků, ale také jako významný analytický nástroj 
vstupující do dílčích postupů a procesů, které vedou k dosažení závěrečných výsledků. 

5.1 Seriálové publikace, elektronické zdroje 

1) Mariot (1969) popisuje metodiku výzkumu potenciálu krajiny, kterou dělí na tři 
pracovní etapy – inventarizace, analýza a syntéza. První etapa představuje heuristické 
práce, druhá dílčí rozbory a hodnocení, třetí etapa zahrnuje finální výsledky a úvahy. 
Zároveň uvádí činitele potenciálu krajiny – morfologie terénu, klima, hydrologické 
poměry, fauna a flora, kulturněhistorické podmínky, komunikační dostupnost a zařízenost 
území. Inventarizace představuje kompletaci všech podkladových materiálů potřebných 
pro zjištění a vyjádření potenciálu krajiny. Úspěšné ukončení inventarizační fáze spočívá 
ve výběru prvků, hodnot a ukazatelů, které se budou sledovat. Druhá etapa výzkumu 
analyzuje jednotlivé činitele na základě odlišnosti jejich hodnot a jejich vzájemných vztahů 
a řadí je do zvolených intervalů a hodnotových stupnic. Syntéza představuje vymezení 
rajónů s různými funkčními předpoklady pro cestovní ruch – např. pro letní a zimní 
rekreaci, léčebný pobyt, turistiku, vodní sporty, horolezectví. 

2) Hodnocení rekreačního potenciálu dle Míchala a Noskové (1970) je založeno na 
přírodních předpokladech území. Tato metodika spočívá v bodovém hodnocení vybraných 
územních jednotek (čtverců), podkladem je turistická mapa 1:50 000. Pro hodnocení je 
vybráno území, které je ohraničeno přirozenými hranicemi (okraje lesů a vodních ploch). 
Bodová hodnota územní jednotky je počítána takto: 

KDCBAr ×+++= )(  

kde:  A  je  délka okrajů lesa v km, 
 B  –  délka okrajů vodních ploch v km, 
 C  –  výškové rozpětí v km, 
 D  –  struktura půdního fondu v %, 
 K  –  koeficient počtu pobytových dní. 

Koeficient počtu pobytových dní je získán ze vzorce: 

100/zlK +=  

kde:  l  je  počet letních dnů (průměrná denní teplota je větší než 10 °C), 
 z  –  počet dní se zaručenou sněhovou pokrývkou (výška sněhové pokrývky 40 cm 

a více po dobu aspoň 80 dní). 
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Následně jsou územní jednotky diferencovány podle bodové hodnoty do těchto kategorií 
rekreačního využití – nevyhovující (do 60 bodů), průměrné (61–100 bodů), nadprůměrné 
(101–150 bodů), optimální (nad 150 bodů). 

3) Hodnocení potenciálu cestovního ruchu podle Bíny (2002) se zaměřuje na lokalizační 
podmínky (předpoklady), jež jsou hodnoceny na úrovni obcí a jsou členěny na přírodní 
a kulturní subsystém. Mezi přírodní subsystém patří přírodní pozoruhodnosti a vhodnost 
krajiny pro turistiku, cykloturistiku, rekreaci či různé druhy sportů. Kulturní subsystém 
představuje kulturně historické památky, skanzeny, muzea, různé kulturní, společenské, 
sportovní, jiné akce. V metodice zavádí Bína tři stupně vhodnosti lokalizačních podmínek. 
Stupeň 1 označuje tyto podmínky v základní úrovni, stupeň 2 ve zvýšené úrovni a stupeň 3 
ve vysoké úrovni. Území obce je následně ohodnoceno určitým počtem bodů, a to na 
základě výše uvedených stupňů a jednotlivých složek potenciálu CR (viz tab. 2).  

Tab. 2: Bodové hodnoty pro jednotlivé složky potenciálu cestovního ruchu (dle: Bína, 2002) 

Počet bodů pro kladný stupeň 
lokalizačních podmínek Složka potenciálu cestovního ruchu 

1 2 3 

Přírodní pozoruhodnosti 10 20 45 

Vhodnost krajiny pro pěší a horskou turistiku 5 10 15 

Vhodnost krajiny pro cykloturistiku 10 15 20 

Vhodnost krajiny pro sjezdové zimní sporty 7 15 30 

Vhodnost krajiny pro lyžařskou turistiku 3 7 10 

Vhodnost krajiny pro rekreaci u vody 10 20 40 

Vhodnost krajiny pro rekreaci typu lesy/hory 7 13 20 

Vhodnost krajiny pro venkovskou turistiku 3 7 10 

Vhodnost krajiny pro vodní turistiku 3 7 15 

Vhodnost krajiny pro horolezectví 2 

Vhodnost krajiny pro závěsné létání 2 

Vhodnost krajiny pro sportovní myslivost 2 

Vhodnost krajiny pro sportovní rybolov 2 

Vhodnost krajiny pro pozorování vodních ptáků 1 

Kulturně historické památky a soubory 10 25 50 

Skanzeny a muzea 5 15 35 

Lázeňské funkce 5 15 35 

Kongresy a konference 2 10 20 

Kulturní akce 10 20 40 

Sportovní akce 2 7 20 

Církevní akce 2 4 10 

Veletrhy a tematické trhy 5 20 40 

Místní produkty 5 10 25 

Příhraniční specifika 2 5 10 
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V některých případech byly složky potenciálu cestovního ruchu rozlišeny jen jedním 
stupněm. Váhové počty bodů byly získány expertním odhadem všech řešitelů úkolu ÚÚR 
– výsledné bodové číslo je aritmetickým průměrem a částečně zaokrouhleným průměrem 
výsledků, přičemž byla vyloučena nejnižší a nejvyšší hodnota vzniklého rozpětí. Na 
základě výsledného součtu bodů byly obce rozděleny do těchto intenzitních zón: bez 
potenciálu (0 bodů), se základním potenciálem (1–25 bodů), se zvýšeným potenciálem 
(26–50 bodů), s vysokým potenciálem (51–100 bodů), s velmi vysokým potenciál (101–
200 bodů), s výjimečným potenciálem (200 a více bodů). 

4) Vepřek (2002) ve svém příspěvku o modelu rekreační atraktivity uvádí metodiku, která 
rozděluje zájmové území na „čtverce“ o velikosti 1,2 km x 0,9 km, což je 1/400 mapového 
listu Základní mapy ČR 1:50 000. Konkrétně je zobrazen model rekreační atraktivity 
okresu Ústí nad Orlicí, který vznikl na základě bodového hodnocení atraktivit rekreace 
a cestovního ruchu. Body jsou atraktivitám a zařízením přiděleny podle významnosti na 
základě expertní metody bodového hodnocení, na němž se podílelo 10 účastníků. 
V modelu bylo hodnoceno zastoupení těchto atraktivit: 

Ø sportovně technická zařízení a trasy (koupaliště, rybníky na koupání, vodní 
přehrady, kryté bazény, hřiště na různé sporty, sauny/fit centra, tenisové kurty, golfová 
hřiště, rozhledny, lázně, turistické a cykloturistické trasy, jiná zařízení, vleky, 
slalomové svahy, sjezdovky, zimní stadiony, lyžařské trasy, kluziště), 

Ø přírodní atraktivity (přírodní a jiné parky, jeskyně, rybníky, výhledy do krajiny, 
naučné stezky, přírodní rezervace, přírodní památky, lovecké revíry, rybářské revíry, 
vodácky sjízdné řeky), 

Ø obslužná zařízení a vybavenost (divadla, domy kultury, galerie, kina, knihovny, 
muzea, domy dětí a mládeže, lékařské stanice první pomoci, dispečink první pomoci, 
obchody), 

Ø architektonické a stavební atraktivity (městské a vesnické památkové rezervace, 
zámky, hrady, zříceniny, památné kostely, kaple, synagogy, lidová architektura, 
městské památkové domy, technické památky, opevnění z II. světové války), 

Ø zařízení cestovního ruchu a služby pro cestovní ruch (hotely, penziony, motoresty, 
turistické ubytovny, restaurace, hostince, jiná stravovací zařízení, půjčovny sportovních 
potřeb, půjčovny motocyklů, automobilů, loděk a kol, autokempinky), 

Ø ostatní (poutní místa, výletní místa, společenské, sportovní a zábavní akce, místa 
kulturně historického významu, informační střediska, agroturistické farmy). 

Hodnocen je potenciál „čtverce“ pro zimní rekreaci, letní rekreaci a turistiku. „Čtverce“ 
jsou podle bodového součtu ohodnoceny potenciálem nadprůměrným, průměrným nebo 
podprůměrným, přičemž průměrný potenciál se pohybuje kolem průměrné hodnoty za celý 
okres. V modelu byl použit také koeficient omezujících podmínek, které vyplývají 
z existence chráněných území přírody, biocenter a biokoridorů nadregionálního 
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regionálního významu a ochranná pásma vodních zdrojů. Tento koeficient snižuje 
rekreační atraktivitu území. 

5) Klufová a Rost (2003) využili nástroje GIS pro analýzu využití CHKO a BR Třeboňsko 
cestovním ruchem a individuální rekreací. Jednou z částí analýzy je vyjádření rekreačního 
potenciálu území v prostředí GIS, přičemž byl vytvořen model přírodní rekreačního 
potenciálu a model socioekonomického rekreačního potenciálu. Oba modely byly 
vytvořeny pomocí interpolačních metod a vstupovaly do nich údaje o dopravní dostupnosti 
obcí, počtu rekreačních objektů (druhé bydlení) a turistických atraktivit, údaje o vývoji 
a struktuře místního obyvatelstva, údaje o využití ploch, údaje o turistické infrastruktuře, 
údaje o zaměstnanosti ve službách týkajících se cestovního ruchu, celková ubytovací 
kapacita a rozsah památkově chráněných zón.  

Váhy pro přírodní rekreační potenciál byly určeny na základě dotazníkového šetření 
určeného návštěvníkům oblasti (toto šetření bylo uskutečněno jako součást grantu), a to 
podle otázky týkající se důvodu návštěvy. Váhy pro socioekonomický rekreační potenciál 
byly získány pomocí expertního šetření, jehož se zúčastnilo 70 osob, zejména studenti 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří se zabývají problematikou cestovního 
ruchu a rekreace. Výsledný model přírodního rekreačního potenciálu znázorňuje zájmové 
území interpolované na území s potenciálem velmi nízkým, nízkým, mírně 
podprůměrným, průměrným, nadprůměrným, vysokým a velmi vysokým. Model 
socioekonomického rekreačního potenciálu znázorňuje území s potenciálem 
podprůměrným, průměrným, mírně nadprůměrným, vysokým a velmi vysokým. 

6) Novotná (2003) hodnotí předpoklady pro cestovní ruch pomocí GIS na příkladu 
mikroregionu Vimpersko. Použitá metodika hodnotí lokalizační a realizační předpoklady 
a je založena na mapové algebře. Lokalizační a realizační předpoklady jsou v tomto 
případě hodnoceny pro 9 aktivit, u těchto aktivit jsou předpokládány jednoduché 
lokalizační podmínky (viz tab. 3). Většina lokalizačních předpokladů byla zobrazena jako 
polygony, kolem bodových lokalit byly vytvořeny obalové zóny ve vzdálenosti 500 m 
nebo 1000 m. Území vhodné pro konkrétní aktivitu bylo určeno jako průnik nebo 
sjednocení prostorového vymezení jednotlivých lokalizačních podmínek.  

Celkem bylo tedy získáno 9 tématických vrstev, které byly převedeny na rastrové vrstvy. 
Vhodnost pro pěší turistiku a zimní sporty byla ohodnocena dvěmi body, vhodnost pro 
ostatní aktivity jedním bodem. Nad takto ohodnocenými vrstvami byly prováděny operace 
mapové algebry, konkrétně se jednalo o aritmetický součet hodnot na sobě ležících pixlů. 
Body rastru mohly tedy nabývat hodnot od 0 do 12 bodů. Dle zvolené stupnice byla oblast 
mikroregionu kategorizována na území s atraktivitou nejvyšší (11–12 bodů), velmi 
vysokou (9–10 bodů), vysokou (7–8 bodů), nadprůměrnou (5–6 bodů), průměrnou (3–4 
body), podprůměrnou (1–2 body) a žádnou (0 bodů). Kategorie s podprůměrnou a žádnou 
atraktivitou území se v mikroregionu nevyskytovala. 
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Tab. 3: Lokalizační podmínky pro jednotlivé typy aktivit (dle: Novotná, 2003) 

Typ aktivity Lokalizační podmínky 

Pěší turistika 
esteticky pěkná krajina, časté výhledy do okolí, vysoká hustota 
přírodních,  kulturně-historických nebo technických zajímavostí 

Cykloturistika 
území se zpevněnými komunikacemi bez intenzivní dopravy 

motorovými vozidly, menší převýšení na těchto komunikacích 

Turistika na lyžích 
reliéf s převažujícím sklonem do 10 ° ve vyšších nadmořských 

výškách, s dostatečnými sněhovými srážkami a průměrnou teplotou 
v zimních měsících pod bodem mrazu 

Sjezdové lyžování 
reliéf se sklonem 10-20 ° s průměrnou denní teplotou v zimních 

měsících pod bodem mrazu, výhodná je severní a východní expozice 
svahů, vyloučit maloplošná chráněná území a 1. zónu národního parku 

Rekreace v pěkném 
přírodním prostředí 

vyloučit území s imisním zatížením, území s převahou orné půdy, 
území v okolí průmyslových areálů, skládek odpadu a skladů, území 

v okolí silnic s intenzivní dopravou 

Houbaření 
lesní plochy kromě 1. zóny národního parku a maloplošných 

chráněných území 

Návštěva zajímavých 
lokalit 

lokality s historickými, kulturními a technickými zajímavostmi, muzea, 
informační střediska, naučné stezky, maloplošná chráněná území 

Rybolov a myslivost 
horské potoky a říčky zařazené do rybářských revírů, myslivecké 

honitby 

Kanoistika vodácky využívané vodní toky a plochy 

Zvlášť byly hodnoceny realizační předpoklady, z nichž nejdůležitější jsou ubytovací 
a stravovací zařízení, významnou roli hraje i dopravní poloha. Tyto realizační předpoklady 
byly přiřazeny polygonovým vrstvám sídel (intravilány sídel) nebo nově vytvořeným 
vrstvám areálů (materiálně technická zařízení mimo intravilány sídel). Dále byly 
zastoupeny turistické, cykloturistické a lyžařské trasy, autokempy, parkoviště, informační 
střediska, sjezdovky apod. Po zhodnocení jednotlivých složek byly vymezeny oblasti 
s vyšší koncentrací realizačních předpokladů. 

7) Další metodika Novotné (2005) hodnotí geografický potenciál pro cestovní ruch na 
území Plzeňského kraje. Potenciál cestovního ruchu vycházel z předpokladů uvedených 
v tab. 4, jedná se především o lokalizační předpoklady. Ohodnocené vrstvy byly 
zpracovány do rastrové reprezentace, zvolená velikost buňky byla 1 km2. Při převádění 
bodových vrstev na rastry byla aplikována metoda jádrového vyhlazení, tudíž hodnota 
každé buňky byla počítána z bodů v okolí (maximálně ve vzdálenosti 5 km). Tímto byly 
zahrnuty i ty předpoklady, které se nenacházejí v dané buňce, ale jsou prostorově blízko. 
Pro celkové hodnocení byly použity operace mapové algebry. Sečtením rastrových vrstev 
1–9 byl získán potenciál přírodního prostředí, z bodových vrstev 9–11 bylo získáno 
prostorové ohodnocení atraktivit pro cestovní ruch. Výsledný celkový potenciál pro 
cestovní ruch byl dosažen sečtením těchto dvou vytvořených rastrových povrchů a členil 
Plzeňský kraj na území s velmi vysokou, vysokou, průměrnou, nízkou a velmi nízkou 
atraktivitou pro cestovní ruch. 
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K ohodnocení některých geoobjektů byla využita delfská metoda – opakované dotazování 
expertů, osloveni byli 4 experti. Dotazování se netýkalo 3 témat (hygienická kvalita 
životního prostředí, významné lesní komplexy a členitost povrchu krajiny), ohodnocení 
těchto témat představuje větší míru subjektivity.  

Tab. 4: Předpoklady cestovního ruchu zpracované do vrstev a způsob jejich hodnocení 
 (dle: Novotná, 2005) 

Tématické typy geoobjektů 
Prostorové typy 

geoobjektů 
Počet 

geoobjektů 
Nabývané 
hodnoty 

1. Hygienická kvalita životního prostředí povrch - 0, -1, -2, -3 

2. Diferenciace krajiny podle sklonů povrchu povrch - 1–5 

3. Větší lesní komplexy bez devastace plochy 19 1 

4. Klimatické regiony – sněhová pokrývka nad  90 dnů 
v roce, průměrná teplota 0 °C v zimním období (3 měsíce) 

plochy 6 1–5 

5. Esteticky pěkná krajina (velkoplošná chráněná území, 
přírodní parky a ostatní vybraná území – geomorfologické 
celky) 

plochy 27 1–5 

6. Rekreační přehradní nádrže a rybníky plochy 11 1–5 

7. Vodní toky vhodné pro vodní turistiku, rybářské revíry plochy 10 1–5 

8. Minerální vody, rašeliny využitelné k léčebným účelům body 4 1–5 

9. Přírodní pozoruhodnosti, rozhledny a místa dalekého 
výhledu, národně-historické objekty – zámky, hrady, 
církevní objekty, archeologicky a historicky zajímavé 
lokality, městské a venkovské památkové rezervace a 
zóny, lidová architektura, technické památky, rodiště 
osobností, muzea, skanzeny, galerie 

body 186 1–5 

10. Farmy poskytující služby – výcvik jízdy na koni, 
infrastruktura pro sport – vleky, lyžařské školy, 
horolezecké terény, golfová hřiště, letiště a služby spojené 
s létáním, vyvýšené lokality s vhodnými plochami 

body 22 1–5 

11. Církevní objekty s pořádáním poutních akcí, místa 
pořádání kulturních akcí – divadla, koncerty, festivaly, 
folklórní slavnosti, lokality s infrastrukturou pro pořádání 
společenských akcí, místa s pořádáním sportovních akcí 

body 29 1–5 

8) Nováková a Frantál (2007) hodnotili přírodní potenciál cestovního ruchu Vranovska 
a Podyjí s využitím nástrojů GIS. Do výpočtů vstupovaly vrstvy ze ZABAGEDu (lesy, 
křovinaté porosty, sady, zahrady, louky a vodní plochy), jejichž přesnost a podrobnost 
odpovídá Základní mapě České republiky v měřítku 1:10 000. V metodice byl použit tento 
vzorec pro výpočet přírodního potenciálu cestovního ruchu: 

∑ ××= )( lLCPPCR  

kde:  C  je  relativní členitost terénu na území obce katastru, 
 L  –  procentuální zastoupení ploch vhodných pro cestovní ruch na ploše katastru, 
 l  –  index tvaru polygonů. 
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Nejprve bylo vypočteno převýšení terénu na území katastru, získané hodnoty byly 
reklasifikovány do pěti stupňů atraktivity povrchu. Největšímu převýšení byla přiřazena 
hodnota 5, nejmenšímu převýšení hodnota 1. Index tvaru polygonů funguje jako váha a byl 
vypočten ze vzorce: 

)2/( π××= APl  

kde:  P  je  součet obvodů polygonů jedné třídy, 
 A  –  součet ploch polygonů jedné třídy. 

Dále byla do vzorce dosazena proměnná související s ochranou území. Ochrana většího 
území představuje limitní faktor pro růst cestovního ruchu a rozvoj služeb. Díky postavení 
proměnné ochrany území je zohledněna skutečnost, že velké chráněné území katastr obce 
limituje, naopak malé chráněné území může mít pozitivní efekt na výsledný přírodní 
potenciál cestovního ruchu. Výsledný vzorec tedy vypadá takto: 

∑
∑

×

××
=

)(

)(

oO

lLC
PPCR  

kde:  O  je  procento z plochy katastru, které je chráněno, 
 o  –  váha plochy katastru dle stupně ochrany. 

Výsledný přírodní potenciál, jak bez limitního faktoru, tak s limitním faktorem, byl 
vyjádřen pomocí 5 kategorií – velmi vysoký, vysoký, střední, nízký, velmi nízký. 
Jednotlivé kategorie přírodního potenciálu se vztahovaly na celá území obcí. 

9) V rámci projektového úkolu (Ústav územního rozvoje [online]) byla vypracována 
Aktualizace potenciálu cestovního ruchu v ČR, jež se zaměřuje na větší prostorové 
jednotky než jsou obce, a to na správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP). 
Potenciál cestovního ruchu je v této metodice členěn do dvou částí – potenciál atraktivit 
cestovního ruchu a potenciál ploch a linií ovlivňujících cestovní ruch. Atraktivitám 
cestovního ruchu jsou přiřazeny bodové hodnoty na základě významových stupňů (viz tab. 
12). Plochy a linie jsou bodovány podle intenzitních stupňů (viz tab. 13), jež představují 
územní zastoupení v rámci rozlohy ORP – u ploch se jedná o procentní podíl, u linií o 
koeficient vycházející z délky linií. Některé plochy mohou mít omezující význam a mají 
tedy zápornou hodnotu. Linie mají vždy význam podporující, tedy hodnotu kladnou.  

Bodování atraktivit cestovního ruchu a linií a ploch ovlivňující cestovní ruch vycházelo 
z metody párového srovnávání významu jednotlivých objektů a jevů, na němž se podílela 
širší skupina pracovníků ÚÚR. Konečné bodové hodnoty byly získány zprůměrováním 
testových výsledků, přičemž nebyly započítány výrazně se odlišující minimální nebo 
maximální hodnoty. 
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Tab. 12: Bodové hodnoty atraktivit cestovního ruchu (dle: ÚÚR, 2010) 

Významový stupeň 
Atraktivita cestovního ruchu 

A B C 
Nediferencováno 

Přírodní pozoruhodnost 60 20 - - 
Historický městský soubor 60 30 - - 
Historický vesnický soubor 40 20 - - 
Zámek 65 45 15 - 
Hrad, tvrz, zřícenina 60 40 15 - 
Křesťanská sakrální památka 60 40 15 - 
Židovská památka 60 40 15 - 
Vojenská památka 55 25 - - 
Pietní památník 50 20 - - 
Technická památka 55 25 10 - 
Archeologická památka 40 20 - - 
Historické podzemí - - - 40 
Muzeum, galerie 50 25 10 - 
Muzeum v přírodě, skanzen 60 30 - - 
Lázeňské místo 75 25 - - 
Zoologická zahrada, zoopark 60 35 - - 
Botanická zahrada, arboretum 60 25 - - 
Aquapark, plavecký bazén 50 25 - - 
Golfové hřiště - - - 35 
Farma pro hipoturistiku - - - 35 
Vinařský věhlas - - - 25 
Pivovarnický věhlas - - - 25 
Jiná atraktivita cestovního ruchu 50 20 - - 
Turistické informační centrum - - - 15 
Přidaná hodnota: památka UNESCO - - - 100 

Tab. 13: Bodové hodnoty ploch a linií ovlivňujících cestovní ruch (dle: ÚÚR, 2010) 

Intenzitní stupeň 
Plocha, linie 

A B C D E 
Rekreační a turistická krajina typ I 350 280 210 140 70 
Rekreační a turistická krajina typ II 200 160 120 80 40 
Rekreační a turistická krajina typ III nehodnoceno 
Rekreační a turistická krajina typ IV -150 -120 -90 -60 -30 
Urbanizovaný prostor -100 -80 -60 -40 -20 
Průmyslový a těžební prostor -300 -240 -180 -120 -60 
Areál dálniční dostupnosti typ I 150 120 90 60 30 
Areál dálniční dostupnosti typ II 75 60 45 30 15 
Délka břehů vodních ploch typ I 250 200 150 100 50 
Délka břehů vodních ploch typ II 125 100 75 50 25 
Délka řek vhodných pro splouvání 150 120 90 60 30 
Délka silnic I. třídy 100 80 60 40 20 
Délka železnic typ I 100 80 60 40 20 
Délka železnic typ II 50 40 30 20 10 
Přidaná hodnota: národní park 200 160 120 80 40 
Přidaná hodnota: chráněná krajinná oblast 100 80 60 40 20 
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5.2 Vysokoškolské kvalifikační práce 

1) Bakalářská práce Březoviče (2004) je zaměřena na hodnocení cestovního ruchu 
Olomouckého kraje v prostředí GIS. Jedna z kapitol této práce obsahuje také stanovení 
potenciálu cestovního ruchu, tabulková data pro toto stanovení byla převzata z práce Bíny 
(2002). Popisná data byla importována k atributovým tabulkám bodové vrstvy obcí a tato 
vrstva byla zrasterizována. Rozměr jednoho pixlu byl zvolen na 100 × 100 m. Následně 
byla použita interpolační funkce kriging a takto získaná rastrová vrstva byla 
reklasifikována do pěti intervalů, které vyjadřují intenzitu výskytu sledovaného jevu – 
nulovou, nízkou, střední, vysokou a velmi vysokou. 

2) Diplomová práce Vlachové (2007) hodnotí potenciál cestovního ruchu na úrovni 
jednotlivých obcí Jihomoravského kraje. Mezi hodnocené lokalizační předpoklady byly 
zahrnuty tyto složky – reliéf, chráněná území, potenciál rekreační plochy, vodní plochy, 
kulturně-historické památky, kulturní zařízení a společenské akce. Předmětem hodnocení 
realizačních předpokladů byla ubytovací zařízení a předpoklady pro vinařskou, 
kongresovou a veletržní, golfovou, pěší a cyklistickou turistiku. Hodnota potenciálu obcí 
byla vyjádřena bodovou hodnotou na základě stanovených kritérií, která byla vyjádřena 
kvalitativně nebo kvantitativně.  

Body byly jednotlivým kategoriím přiřazovány většinou tak, aby jejich součet v rámci 
zkoumaného předpokladu činil 100. Zároveň byly jednotlivé bodové hodnoty upraveny 
o váhové hodnoty, které vyjadřují význam jednotlivých složek potenciálu cestovního 
ruchu. Zvolené bodové hodnoty a váhy pro hodnocení obcí jsou uvedeny v tab. 5 a 6. 
Pokud se na území obce některá ze složek potenciálu nenachází, je této obci přiřazena 
nulová hodnota. Metoda, podle které byly zvoleny váhy a bodové hodnoty, není uvedena. 
Jedná se o subjektivní hodnocení autorky. Na základě získaných bodů byly obce rozděleny 
do 5 kategorií – obce s nízkým, základním, zvýšeným, vysokým a velmi vysokým 
potenciálem cestovního ruchu. Toto rozdělení bylo vytvořeno jednak pro potenciál 
lokalizačních předpokladů, jednak pro potenciál realizačních předpokladů a nakonec také 
pro celkový potenciál cestovního ruchu. 

Tab. 5: Bodové hodnoty a váhy pro hodnocení lokalizačního potenciálu cestovního ruchu  
(dle: Vlachová, 2007) 

Typ potenciálu Složky lokalizačního potenciálu Váha Bodové hodnoty 

Chráněná území 0,4 20, 30, 50 

Potenciál rekreační plochy 0,3 5, 10, 15, 25, 45 

Reliéf 0,2 5, 15, 30, 50 
Přírodní 

Vodní plochy 0,1 30, 70 

Kulturně-historické památky 0,6 5, 15, 30, 50 

Kulturní zařízení 0,2 20, 50 Kulturně-historický 

Společenské akce 0,2 20, 50 
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Tab. 6: Bodové hodnoty a váhy pro hodnocení realizačního potenciálu cestovního ruchu  
(dle: Vlachová, 2007) 

Složky realizačního potenciálu Váha Bodové hodnoty 

Ubytovací zařízení 0,4 5, 10, 15, 25, 45 

Kongresová a veletržní turistika 0,2 5, 15, 30, 50 

Vinařská turistika 0,1 20, 30, 50 

Pěší turistika 0,1 50 

Cykloturistika 0,1 30, 70 

Golfová turistika 0,1 30, 70 

3) Hodnocením potenciálu cestovního ruchu Jihomoravského kraje se ve své diplomové 
práci zabývala Hrubešová (2007). Metodika použitá v této práci je podobná jako metodika 
Vlachové (2007), rozdíl spočívá v jiném bodovém hodnocení jednotlivých složek 
potenciálů cestovního ruchu (lokalizačního a realizačního) a odlišných složkách 
realizačního potenciálu (viz tab. 7 a 8). Určení vah a bodových hodnot je také subjektivní, 
autorka neuvádí metodu, podle které byly hodnoty zvoleny. Celkový potenciál obcí 
představuje součet bodů lokalizačního a realizačního potenciálu. Jihočeský kraj je dle 
zvolené stupnice rozdělen na obce se základním, průměrným, nadprůměrným, vysokým 
a velmi vysokým potenciálem cestovního ruchu. 

Tab. 7: Bodové hodnoty a váhy pro hodnocení lokalizačního potenciálu cestovního ruchu  
(dle: Hrubešová, 2007) 

Typ potenciálu Složky lokalizačního potenciálu Váha Bodové hodnoty 

Chráněná území 0,4 10, 20, 25 

Potenciál rekreační plochy 0,3 1, 10, 15, 20, 25 

Reliéf 0,2 1, 10, 15, 20 
Přírodní 

Vodní plochy 0,1 10, 30 

Kulturně-historické památky 0,6 10, 20, 30, 50 

Kulturní zařízení 0,2 10, 20, 30 Kulturně-historický 

Společenské akce 0,2 1, 10 

Tab. 8: Bodové hodnoty a váhy pro hodnocení realizačního potenciálu cestovního ruchu  
(dle: Hrubešová, 2007) 

Typ infrastruktury Váha Složky realizačního potenciálu Váha Bodové hodnoty 

Základní 0,7 Lůžková kapacita v HUZ - 10, 20, 30, 40, 50 

Vybavenost pro zimní sezónu 0,4 10, 20, 30 

Cyklotrasy 0,4 20 

Golf 0,1 10, 15 Doprovodná 0,3 

Veletrhy a kongresy 0,1 20 
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4) Brotánek (2008) ve své bakalářské práci hodnotí předpoklady pro cestovní ruch na 
Rakovnicku. Lokalizační předpoklady (významné přírodní prvky a kulturní památky) jsou 
v této práci vymezeny a hodnoceny s využitím názoru pěti expertů, kteří jednotlivým 
obcím přiřadili body od 1 do 5 podle významu lokalizačních faktorů, přičemž hodnota 1 
znamená velmi malý význam a hodnota 5 velmi vysoký význam. Pro hodnocení 
lokalizačních předpokladů bylo využito průměru bodových hodnot, které jednotlivé obce 
získaly od všech expertů. Obce byly zařazeny do těchto bodových kategorií: 1,2–2,0; 2,1–
3,0; 3,1–4,0; 4,1–5,0.  

Z realizačních předpokladů byla zjišťována ubytovací, stravovací a doplňková (kulturní 
a sportovní) zařízení. Na základě součtu jednotlivých zařízení byly obcím přiděleny body, 
přičemž výskyt 1 zařízení znamenal přidělení 1 bodu. Celkové hodnocení předpokladů pro 
cestovní ruch spočívalo v součtu počtu lokalizačních a realizačních předpokladů v každé 
obci. Obce byly zařazeny do bodových kategorií: 0–4, 5–9, 10–20, 21–41 a 42–162. 

5) Ruda (2008) ve své disertační práci používá metody GIS pro hodnocení vlivu 
cestovního ruchu na krajiny Nízkého Jeseníku. Jedním z dílčích cílů této práce bylo 
stanovení potenciálu cestovního ruchu, jež bylo založeno na vyhodnocení lokalizačních 
a realizačních předpokladů v zájmovém území, přičemž důraz byl kladen na stanovení 
atraktivity prostředí, využitelnosti a dostupnosti území pro cestovní ruch. Autor čerpal 
z prací Bíny (2002) a Vepřeka (2002). Lokalizační a realizační předpoklady obsahovaly 
celkem 24 témat (viz tab. 9).  

Tab. 9: Předpoklady pro hodnocení potenciálu cestovního ruchu (dle: Ruda, 2008) 

Realizační předpoklady Lokalizační předpoklady 

Dostupnost obce Využitelnost obce Přírodní potenciál 
Kulturně-historický 

potenciál 

Železniční stanice Turistické trasy Přírodní pozoruhodnosti 
Městská památková 

zóna 

Autobusové 
zastávky 

Turistické cíle (rybářské 
revíry, turistické trasy, 
přírodní parky, kulturní 

zajímavosti, vodní 
turistika, aktivní cestovní 

ruch, chráněná území) 

Vhodnost území pro 
rekreaci u vody 

Kulturně-historické 
památky 

Silniční síť Stravovací zařízení 
Vhodnost krajiny pro 

rekreaci typu lesy 
Kulturní zařízení 

Hromadná ubytovací 
zařízení 

Vhodnost krajiny pro vodní 
turistiku 

Církevní památky 

Vhodnost krajiny pro 
rybolov 

Poutní místa 

Vhodnost krajiny pro 
návštěvu chráněných území 

Sportovní akce 

Další potenciální 
rekreační plochy 

Turistické trasy 
Objekty individuální 

rekreace 

Vhodnost krajiny 
podle reliéfu 

Péče o zdraví 
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Každé téma bylo hodnoceno na základě dílčích indikátorů, většinou se jednalo o hustotu či 
podíl konkrétních prvků, které byly vztaženy k plochám obcí. Dílčí výsledky v rámci všech 
obcí byly rozděleny formou vícekriteriálního rozdělení četností do pěti intervalů – obcím 
byla přiřazena hodnota 1–5, v případě absence zjišťovaného indikátoru byla udělena 
nulová hodnota. Výjimku tvořil kulturně-historický potenciál, u něhož byly body 
udělovány individuálně. Jednotlivým tématům byl přidělen váhový význam, a to na 
základě tzv. Saatyho metody, která používá k porovnání devítistupňovou bodovou stupnici. 

6) Diplomová práce Rygálové (2009) hodnotí potenciál cestovního ruchu v obvodu ORP 
Kroměříž, a to na úrovni jednotlivých obcí. Jedná se o potenciál lokalizační, který je 
členěn na dvě skupiny – přírodní a kulturní. Pro hodnocení přírodního potenciálu jsou 
zvoleny 3 metody, jež jsou založeny na matematickém vzorci. První metoda využívá 
zkrácenou verzi vzorce dle Míchala a Noskové (1970), druhá metoda zahrnuje vzorec 
Novákové a Frantála (2007) bez limitního faktoru a třetí metoda vzorec Novákové 
a Frantála (2007) s limitním faktorem ochrany území (viz kapitola 5.1).  

Hodnocení kulturně-historického potenciálu vychází z metodiky použité Bínou (2002) a je 
charakterizováno v tab. 10. Bodové hodnoty kulturně-historického potenciálu byly získány 
jednak metodou expertního odhadu, jednak byly využity informace specializovaných 
institucí a dotazníkového šetření. Na základě zvolené bodové stupnice byl obcím přiřazen 
nízký, základní, zvýšený, vysoký nebo velmi vysoký lokalizační potenciál cestovního 
ruchu.  

Tab. 10: Přehled hodnocení kulturně-historických předpokladů cestovního ruchu  
(dle: Rygálová, 2009) 

Počet bodů ve vymezených kategoriích 
kulturně-historického potenciálu Složka kulturního potenciálu 

cestovního ruchu 
1. kategorie 2. kategorie 3. kategorie 4. kategorie 

Hrady, zámky, 
tvrze, zříceniny 

50 30 15 5 

Církevní památky 50 30 15 5 

Technické památky 50 30 15 5 

Kulturně-historické 
památky 

Vojenské památky 50 30 15 5 

Muzea, galerie, 
skanzeny 

45 15 - - 

Divadla 30 15 - - 
Kulturní zařízení 

Hvězdárny 25 5 - - 

Kulturní akce 50 25 - - 

Sportovní akce 35 10 - - Společenské akce 

Církevní akce 45 20 -  
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7) Ferklová (2009) ve své bakalářské práci „Geoinformatické hodnocení turistického 
potenciálu obcí na Hranicku“ vychází z prací Bíny (2002) a Rudy (2008). Při hodnocení 
potenciálu cestovního ruchu se zaměřuje na lokalizační i realizační předpoklady (viz tab. 
11). Při bodovém hodnocení přírodního potenciálu vychází především z procentuálního 
zastoupení ploch na území jednotlivých obcí. Zjištěný procentuální podíl je rozdělen 
formou vícevrcholového rozdělení do pěti intervalů a obcím je přiřazen odpovídající počet 
bodů, a to 1–5 (pokud se daná složka na území obce nenachází, je přiřazena hodnota 0). 
Bodové hodnocení kulturně-historického potenciálu je provedeno podle počtu jednotlivých 
zařízení nebo jejich výskytu či významu. Realizační předpoklady byly hodnoceny podle 
hustoty objektů/linií za opětovného použití vícevrcholového rozdělení. 

Celkový potenciál cestovního ruchu byl hodnocen pomocí dvou metod určení vah. První 
z nich je Saatyho metoda, jež porovnává jednotlivé tematické skupiny (byla aplikována 
pomocí dotazníkového šetření pro tři věkové kategorie). Druhá metoda řadí jednotlivé 
tematické skupiny od nejvíce po nejméně důležité, z čehož jsou spočítány váhy – tato 
metoda je označována jako metoda pořadí. Váhy byly přiřazovány každé složce potenciálu 
cestovního ruchu. Součin bodové hodnoty a váhy tedy představoval výsledný potenciál pro 
každou obec. Opět podle vícevrcholového rozdělení byly hodnoty rozděleny do 5 intervalů 
– obce se základním, zvýšeným, vysokým, velmi vysokým a výjimečným potenciálem. 

Tab. 11: Skladba potenciálu cestovního ruchu (dle: Ferklová, 2009) 

Lokalizační předpoklady Realizační předpoklady 

Přírodní potenciál 
Kulturně-historický 

potenciál 
Využitelnost obcí 

z hlediska CR 
Dostupnost obcí 
z hlediska CR 

Přírodní pozoruhodnosti 
Městská památková 

zóna 
Turistické trasy Železniční stanice 

Vhodnost území pro 
rekreaci u vody 

Kulturně-historické 
památky 

Turistické cíle (turistické 
trasy, kulturní zajímavosti, 
chráněná území, sportovní 

aktivity) 

Autobusové 
zastávky 

Vhodnost krajiny pro 
rekreaci v lesích 

Kulturní zařízení Stravovací zařízení Silniční síť 

Vhodnost krajiny pro 
návštěvu chráněných území Církevní památky 

Hromadná ubytovací 
zařízení 

Další potenciální 
rekreační plochy 

Další služby 

Sportovně-rekreační 
aktivity 

Péče o zdraví 
Vhodnost krajiny 

podle reliéfu 

Kulturní akce 

Objekty individuální 
rekreace 

Turistické trasy 
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Každá z výše uvedených metodik má částečně subjektivní charakter. Lze tedy tvrdit, že pro 
hodnocení potenciálu CR nejsou definována závazná pravidla, která by musela být 
dodržována. Zároveň lze z těchto metodik vyvodit následující souhrn poznatků: 

Ø většina teoretických přístupů se soustřeďuje především na lokalizační předpoklady, 
realizační předpoklady jsou zastoupeny v menší míře, 

Ø v mnoha případech se metodiky vztahují na celá území obcí, z čehož vyplývá, že území 
jednotlivých obcí není nijak členěno na části s větším či menším významovým 
potenciálem, 

Ø co se týče váhového hodnocení jednotlivých kritérií či témat, často je používána 
bodovací metoda sestavená pomocí hodnocení expertů (odborníků), 

Ø vysokoškolské kvalifikační práce vytvořené během několika posledních let přebírají 
základní principy již existujících uveřejněných metodických postupů z let 
předcházejících, 

Ø pouze v jedné vysokoškolské práci je výsledný potenciál cestovního ruchu znázorněn 
v rastrové podobě, 

Ø potenciál cestovního ruchu je hodnocen v různě velkých zájmových územích – od 
úrovně celorepublikové až po regionální či lokální úroveň. 
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6 Lokalizační předpoklady pro cestovní ruch 
Lokalizační předpoklady zahrnují přírodní podmínky a kulturně-historické atraktivity. 
Jelikož hodnocení potenciálu CR s využitím GIS bude zohledňovat i některé geoprvky 
v blízkosti zájmového území, jsou tyto geoprvky zmíněny i v následujících kapitolách. 

6.1 Přírodní předpoklady 

6.1.1 Reliéf 

Mariot (1983) uvádí, že reliéf je jednou z hlavních přírodních podmínek formujících 
atraktivnost krajiny z hlediska cestovního ruchu, významnou úlohu sehrávají také 
psychologicko-estetické vlastnosti reliéfu. Různorodost krajiny a její přitažlivost pro 
cestovní ruch závisí na pestrosti reliéfu. Pestřejší reliéf s velkou energií (rozsahem 
amplitudy) má příznivější předpoklady z hlediska využití krajiny pro cestovní ruch než 
monotónní reliéf s malou energií. Z hlediska nadmořské výšky rozlišuje tyto stupně: 

Ø nížiny (0 – 200 m n. m.) 

Ø nízké vysočiny (201 – 800 m n. m.) 

Ø středovysočiny (801 – 1500 m n. m.) 

Ø vysoké vysočiny (více než 1500 m n. m.) 

Podle tohoto členění spadá zájmové území do kategorie nízkých vysočin a středovysočin. 
Území s nejmenší nadmořskou výškou se nachází v severní části obce Ropice 
a v severozápadní části města Třinec. Nejvyšší nadmořskou výšku představují hřebeny 
Slezských Beskyd (na území obce Nýdek) a hřebeny Moravskoslezských Beskyd (na 
území obcí Komorní Lhotka, Košařiska, Řeka a Třinec). Výškové poměry zájmového 
území znázorňuje obr. 3. Mezi významné vrcholy Slezských Beskyd patří Velká Čantoryje 
(995 m n. m.), Velký Stožek (978 m n. m.), Velký Sošov (886 m n. m.) a Malý Stožek 
(843 m n. m.) – tyto vrcholy se nacházejí na hraniční linii s Polskem. Dalším významným 
vrcholem je Loučka (835 m n. m.), jež se nachází v hraniční části obce Bystřice a Nýdek. 

Za nejvyšší bod zájmového území je považován vrchol Ostrý v Moravskoslezských 
Beskydách, jehož nadmořská výška je 1 044 m n. m. Dalším významným vrcholem je 
Javorový vrch (1 032 m n. m). V Moravskoslezských Beskydách se nachází také vrchol 
Šindelná (1 000 m n. m), Velká Kyčera (907 m n. m), na hraniční linii zájmového území 
pak Kozubová (982 m n. m), Kalužný vrch (994 m n. m), Ropice (1083 m n. m), Příslop 
(946 m n. m), Ropička (918 m n. m), Lipí (902 m n. m) a Prašivá (843 m n. m). 

Demek (1987) uvádí členění reliéfu dle nadmořské výšky do 2 skupin – roviny (0–200, 
příp. 300 m n. m.) a vysočiny (nad 200, příp. 300 m n. m.) Vysočiny dále rozlišuje podle 
relativní výškové členitosti na pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny a velehornatiny. Relativní 
výšková členitost reliéfu je stanovena na základě rozdílu mezi nejvyšším a nejnižším 
bodem ve čtvercích 4 x 4 km. S relativní výškovou členitostí je spjato i rozmezí hodnot 
nadmořských výšek v území (viz tab. 12). 
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Tab. 12: Morfometrické typy georeliéfu (dle: Demek, 1987) 

Název Relativní výšková členitost (m) Nadmořská výška (m n. m.) 

Roviny do 30 . 

Ploché pahorkatiny 30–75 200–450 

Členité pahorkatiny 75–150 450–600 

Ploché vrchoviny 150–200 600–750 

Členité vrchoviny 200–300 750–900 

Ploché hornatiny 300–450 900–1200 

Členité hornatiny 450–600 1200–1600 

Velehornatiny více než 600 nad 1600 

Podle uvedených morfometrických typů georeliéfu spadá většina zájmového území do 
kategorie plochých pahorkatin, dále se v zájmovém území vyskytují členité pahorkatiny, 
ploché vrchoviny, členité vrchoviny a ploché hornatiny.  

 
Obr 3: Výškové poměry v zájmovém území a blízkém okolí 

6.1.2 Potenciální rekreační plochy 

Jak uvádí Vystoupil et al. (2006), potenciální rekreační plochy podávají pohled na 
souhrnný přírodní potenciál území pro jeho rekreační využití. Jedná se o rekreačně 
využitelné plochy, za které jsou považovány lesní půdy, louky a pastviny, zahrady, sady 
a vodní plochy. Údaje o těchto plochách jsou obsaženy v katastru nemovitostí. Součtem 
využitelných ploch v obci a jeho následným vydělením rozlohou obce je získán ukazatel 
představující potenciální rekreační plochy. Hodnocení dle tohoto ukazatele je uvedeno 
v tab. 13. 
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Tab. 13: Charakteristika potenciálních rekreačních ploch (dle: Vystoupil et al., 2006) 

Podíl potenciálních 
rekreačních ploch (%) 

Hodnocení 

do 20,0 
zemědělsky velmi intenzivně využívaná venkovská krajina – pro cestovní 
ruch a rekreaci jen velmi málo vhodné přírodní podmínky 

20,0–37,9 
většinou zemědělsky využívaná venkovská krajina v nížinách, pahorkatinách 
– pro cestovní ruch a rekreaci málo vhodné přírodní podmínky 

38,0–56,9 
venkovská krajina s průměrnými přírodními podmínkami pro cestovní ruch 
a rekreaci 

57,0–74,9 
podhorská a vysočinná venkovská krajina s příznivými podmínkami pro 
cestovní ruch a rekreaci 

75,0 a více povětšinou horské oblasti s velmi příznivými přírodními podmínkami 

Podle uvedeného ukazatele bylo vypočteno zastoupení rekreačně využitelných ploch 
v jednotlivých obcích (viz tab. 14). Na základě výpočtu lze tvrdit, že málo vhodné přírodní 
podmínky pro rekreaci a cestovní ruch mají obce Hnojník a Ropice, průměrné podmínky 
Smilovice a Střítež, příznivé podmínky Bystřice, Třinec, Vělopolí a Vendryně a velmi 
příznivé podmínky Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek a Řeka. Rozložení rekreačně 
využitelných ploch v jednotlivých obcích je znázorněno na obr. 4. 

Tab. 14: Potenciální rekreační plochy v obcích SO ORP Třinec k 31. 12. 2011 

Obec 
Podíl potenciálních 

rekreačních ploch (%) 
Obec 

Podíl potenciálních 
rekreačních ploch (%) 

Bystřice 64,72 Řeka 88,85 
Hnojník 35,71 Smilovice 55,63 
Komorní Lhotka 82,24 Střítež 50,51 
Košařiska 93,16 Třinec 60,09 
Nýdek 89,26 Vělopolí 63,46 
Ropice 34,84 Vendryně 71,44 

 
Obr. 4: Potenciální rekreační plochy v zájmovém území 
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6.1.3 Zvláště chráněná území 

V zájmovém území se nachází jedno velkoplošné chráněné území – jedná se o CHKO 
Beskydy. Zaujímá téměř 36 % celkové rozlohy SO ORP Třinec a zasahuje na území obcí 
Komorní Lhotka, Košařiska, Smilovice, Třinec a Vendryně. Dále se v zájmovém území 
nachází 5 maloplošných chráněných území, z toho 3 na území CHKO Beskydy – jedná se 
o PR Čerňavina (na území obce Košařiska a města Třinec), PR Gutské peklo (na území 
obce Třinec) a PR Ropice (na území obce Řeka). Mimo CHKO Beskydy se nachází PR 
Velké doly (na území města Třinec) a NPR Čantoria (na území obce Nýdek). Území dvou 
přírodních rezervací přesahuje hranice zájmového území – jsou to PR Ropice a PR Velké 
doly. Za hranicí zájmového území se nachází PP Vysutý (obec Morávka) a PP Filipka 
(hranice obcí Hrádek a Návsí). Na území Polska se nachází přírodní rezervace Czantoria. 
Jednotlivá zvláště chráněná území jsou znázorněna na obr. 5.  

 
Obr. 5: Zvláště chráněná území v zájmovém území a blízkém okolí 

6.1.4 Významné krajinné prvky 

Významnými krajinnými prvky jsou lesy, vodní toky a rybníky. Lesy zaujímají téměř 
polovinu zájmového území, pokrývají především horské části náležící Moravskoslezským 
a Slezským Beskydám. Vodní toky jsou také poměrně četně zastoupeny. Každá obec je 
protkána sítí drobných vodotečí či větších vodních toků. Nejvýznamnější je vodní tok 
2. řádu – řeka Olše, která protéká napříč zájmovým územím. Mezi významné přítoky Olše 
patří vodní toky Hluchová, Kopytná, Ropičanka, Stonávka, Tyra. Rybníky nemají 
v zájmovém území velké zastoupení. Většinou se jedná o rozlohou malé plochy. Největší a 
nejvýznamnější je soustava rybníků v obci Střítež.  
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K významným krajinným prvkům patří také hodnotné prvky krajiny, které jsou 
zaregistrovány orgánem ochrany přírody. Na území SO ORP Třinec je takovýchto 
registrovaných prvků celkem 49, z nichž převažují prostorově malá území. Jedná se o 
různé skupiny stromů či jednotlivé stromy, remízy, významné aleje, břehové porosty apod. 
Většina registrovaných VKP se nachází na území města Třince. 

6.1.5 Památné stromy 

Co se týče památných stromů, na území SO ORP Třinec je evidováno celkem 22 
samostatných stromů a 2 dvojice stromů – téměř ve všech případech se jedná o listnaté 
stromy. Nejčetnějším druhovým zastoupením je dub a lípa, z dalších druhů se v zájmovém 
území vyskytuje hrušeň, jilm, javor, borovice, buk, jírovec, jasan, topol a tis. Nejvíce 
památných stromů se nachází na území města Třince. Mimo zájmové území se nachází 2 
památné stromy (v obci Třanovice a v obci Hrádek). 

6.2 Kulturně-historické předpoklady 

Mezi kulturně-historické předpoklady jsou zařazeny nemovité kulturní památky, jiné 
významné objekty v obcích, památková zóna a kulturní zařízení (viz obr. 6). Mariot (1983) 
uvádí, že kulturně-historické předpoklady zahrnují atraktivity cestovního ruchu, které svou 
hodnotou přitahují určitý okruh návštěvníků, přičemž zároveň vystupují jakou součást 
potenciálu krajiny. Byly vytvořeny činností člověka a je pro ně typické bodové rozšíření. 

6.2.1 Nemovité kulturní památky 

V zájmovém území je evidováno celkem 24 nemovitých kulturních památek – tyto objekty 
jsou zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Mezi těmito památkami 
převažují kostely, chalupy a usedlosti, dále je zastoupena hřbitovní kaple, pomník, 
úřednický dům a dva zámky s areálem. Nejvíce NKP se nachází v obci Komorní Lhotka 
a ve městě Třinec (viz tab. 15). 

Tab. 15: Nemovité kulturní památky na území SO ORP Třinec( k 31. 12. 2011) 

Obec Nemovité kulturní památky Obec Nemovité kulturní památky 

Evangelický kostel Zámek s areálem 
Bystřice 

Filiální kostel Povýšení sv. Kříže 
Ropice 

Farní kostel Zvěstování P. Marie s areálem 

Zámek s areálem Řeka Chalupa čp. 7 
Hnojník 

Farní kostel Nanebevzetí P. Marie Střítež Mánesův pomník 

Evangelický kostel s areálem  Dům čp. 116 se 2 HB a areálem 

Chalupa čp. 40 Dům čp. 117 se 2 HB a areálem 

Chalupa čp. 71 Úřednický obytný dům čp. 509 

Chalupa čp. 195 Hřbitovní kaple 

Komorní 
Lhotka 

Seskupení HB u čp. 83 Filiální kostel Božího Těla  

Filiální kostel sv. Mikuláše 

Třinec 

Kostel sv. Alberta 

Chalupa čp. 20 Vělopolí Areál bývalé usedlosti čp. 7 Nýdek 

Chalupa čp. 111 Vendryně Farní kostel sv. Kateřiny 
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6.2.2 Ostatní kulturně-historické objekty 

Mezi ostatní kulturně-historické objekty jsou zařazeny kostely a hřbitovní kaple, jež se 
nacházejí v obcích zájmového území a mají architektonickou a estetickou hodnotu, ale 
nejsou evidovány jako nemovitá kulturní památka. Také je zde zařazena technická památka 
– vápenné pece v obci Vendryně. Celkem se jedná o 16 objektů (viz tab. 16).  

Tab. 16: Ostatní kulturně-historické objekty na území SO ORP Třinec 

Obec Kulturně-historické objekty 

Hnojník Hřbitovní kaple 

Komorní Lhotka Kostel Božského Srdce Páně 

Nýdek Evangelický kostel 

Ropice Hřbitovní kaple 

Řeka Hřbitovní kaple 

Smilovice Hřbitovní kaple 

Střítež Římskokatolický kostel sv. Archanděla Michaela, kaplička sv. Marka, hřbitovní kaple 

Třinec Evangelický kostel, 4 hřbitovní kaple 

Vendryně Hřbitovní kaple, vápenné pece 

Mimo zájmové území se nachází 4 kulturně-historické objekty – kostel sv. Antonína v obci 
Vyšní Lhoty, hřbitovní kaple v obci Hrádek, kaple sv. Anny v obci Milíkov a kostel 
sv. Martina na území Polska. 

6.2.3 Památková zóna 

Na území SO ORP Třinec se nachází pouze jedna památková zóna, a to v obci Komorní 
Lhotka. Rozloha této památkové zóny činí téměř 50 ha a zahrnuje podstatnou část 
historického centra obce. 

6.2.4 Kulturní zařízení 

Kulturní zařízení na území SO ORP Třinec jsou zastoupena v malém počtu, většina z nich 
se nachází ve městě Třinec – muzeum, kino, galerie, malá hvězdárna a kulturní dům, ve 
kterém jsou pravidelně pořádána divadelní představení, koncertní vystoupení, výstavy 
a jiné společenské akce. Unikátní je také tzv. galerie v přírodě v Třinci – jedná se o sochy, 
které jsou vystaveny v areálu nemocničního parku. V obci Bystřice se nachází kino, galerie 
a tzv. „Selská jizba“ v prostorách informačního centra, v níž jsou vystaveny historické 
předměty a pořádány různé besedy. 
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Obr. 6: Kulturně-historické předpoklady v zájmovém území a blízkém okolí 
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7 Realizační předpoklady pro cestovní ruch 
Při vymezování realizačních předpokladů byla podstatná část informací a údajů 
o suprastruktuře zájmového území získána vlastním šetřením, a to na základě terénních 
průzkumů, dotazování v infocentrech, vyhledávání na internetových stránkách, informace 
poskytly také turistické mapy a různé informační brožury.  

7.1 Dopravní infrastruktura 

7.1.1 Silniční 

Zájmovým územím procházejí dvě silnice 1. třídy – silnice I/11 a I/68, jež jsou páteřními 
komunikacemi celého regionu. Zájmové území protínají také tři silnice 2. třídy a deset 
silnic 3. třídy (viz tab. 17), které se napojují na silnice vyšší třídy a spojují je s centry 
jednotlivých obcí. Celková délka silnic 1.–3. třídy na území SO ORP Třinec činí 85,6 km. 
Mimo zájmové území se nachází rychlostní silnice. 

Tab. 17: Délky silnic 1.–3. třídy na území SO ORP Třinec (k 31. 12. 2011) 

Třída silnice Číslo silnice Délka (km) Třída silnice Číslo silnice Délka (km) 

I/11 16,2 III/1144 3,0 
1 

I/68 6,7 III/1146 4,1 

II/468 7,8 III/4681 7,4 

II/474 1,9 III/4682 6,7 2 

II/476 5,8 III/4761 5,2 

III/1141 4,4 III/4763 4,2 

III/1142 4,8 

3 

III/4764 7,6 3 

III/1143 5,6  

Co se týče autobusové dopravy, na území SO ORP Třinec je vyvinuta poměrně hustá síť 
autobusových zastávek jak městské hromadné dopravy, tak lokálních a regionálních spojů. 
Celkem se jedná o 184 zastávek, z nichž 91 využívají jen lokální a regionální spoje, 67 jen 
MHD Třinec a 26 zastávek využívají zároveň autobusy MHD Třinec i ostatních spojů. Jak 
je patrné z obr. 7, ne všechny zastávky jsou umístěny na silnicích 1.–3. třídy. Zastávky se 
od sebe liší svou vytížeností, tzn. počtem spojů, které na danou zastávku přijedou během 
určitého časového období. V blízkém okolí zájmového území se nachází 11 autobusových 
zastávek.  

7.1.2 Železniční 

Na území SO ORP Třinec se nacházejí dvě železniční tratě a celkem je na nich umístěno 
9 železničních zastávek (viz obr. 5). Trať č. 320, vedoucí z Bohumína do Čadce, prochází 
obcemi Ropice (okrajově), Třinec, Vendryně a Bystřice. Délka tohoto úseku v zájmovém 
území činí 13,1 km. Jedná se o dvoukolejnou, elektrifikovanou trať, která má v území 
značný význam. Je na ní realizována lokální, regionální i mezinárodní doprava, a to jak 
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osobní, tak nákladní. Druhou železniční tratí je trať č. 322, jež vede z Českého Těšína a do 
Frýdku-Místku. V zájmovém území prochází obcemi Ropice, Střítež a Hnojník – délkový 
úsek v uvedených obcích činí 9,3 km. Tato trať je jednokolejná, neelektrifikovaná, 
zabezpečuje železniční dopravu na lokální úrovni. Téměř na všech železničních zastávkách 
v zájmovém území zastavují jen osobní vlaky. Rychlíkové spoje a vlaky vyšší kvality 
zastavují pouze v Třinci. V blízkém okolí zájmového území se nachází 2 železniční 
zastávky (v obci Horní Tošanovice a v obci Hrádek). 

 
Obr. 7: Dopravní infrastruktura v zájmovém území a blízkém okolí 

7.2 Suprastruktura 

7.2.1 Ubytovací infrastruktura 

Ubytovací infrastruktura v zájmovém území zahrnuje jednak ubytovací zařízení 
hromadného typu, jednak objekty individuální rekreace (viz obr. 8). Některé informace 
o ubytovací infrastruktuře lze získat z údajů českého statistického úřadu, ovšem často 
bývají neaktuální, nepřesné a neodpovídají skutečnému stavu. Proto tyto údaje nebyly 
přejímány. Ubytovací zařízení byla zjišťována na základě vlastního šetření a objekty 
individuální rekreace byly vymezeny na základě výběru digitálních dat (vrstva budov 
poskytnutá MěÚ Třinec) v GIS. 

Ubytovací zařízení hromadného typu 

K ubytovacím zařízením hromadného typu jsou kromě HUZ zařazeny i soukromé objekty 
rekreačního charakteru, které jsou prezentovány na internetových stránkách a jsou určeny 
k pronájmu a také ubytovací zařízení, která disponují méně než 10 lůžky. V zájmovém 
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území patří k těmto zařízením hotely, penziony, turistické chaty, turistické ubytovny, 
rekreační chaty a chalupy. Charakteristika ubytovacích zařízení hromadného typu je 
uvedena v tab. 18. 

Tab. 18: Počet ubytovacích zařízení a jejich lůžková kapacita  
v obcích SO ORP Třinec (k 31. 12. 2011) 

Počet ubytovacích zařízení 
Obec 

s 10 a více lůžky s méně než 10 lůžky 

Celková  
lůžková kapacita 

Počet lůžek/100 
obyvatel 

Bystřice 6 4 198 3,8 

Hnojník 1 1 18 1,2 

Komorní Lhotka 7 1 416 34,0 

Košařiska 4 1 115 29,2 

Nýdek 4 1 100 5,0 

Ropice 1 0 27 1,8 

Řeka 5 1 235 48,6 

Smilovice 1 0 50 7,0 

Střítež 0 1 8 0,8 

Třinec 13 6 930 2,5 

Vělopolí 1 1 18 6,5 

Vendryně 1 2 97 2,3 

V okolí zájmového území se nachází 16 ubytovacích zařízení, z toho 8 na území Polska, 2 
v obci Hrádek, 2 v obci Milíkov, 2 v obci Morávka, 1 v obci Dolní Lomná a 1 v obci Vyšní 
Lhoty. Podrobný seznam všech ubytovacích zařízení včetně jejich lůžkové kapacity je 
uveden v příloze 1. 

Objekty individuální rekreace 

Mezi objekty individuální rekreace byly vybrány nejprve objekty, které jsou dle katastru 
nemovitostí vedeny jako budovy s číslem evidenčním nebo stavby pro rodinnou rekreaci. 
Následně byly doplněny o budovy s čísly popisnými, jež podle údajů Českého statistického 
úřadu (Registr sčítacích obvodů a budov) slouží k rekreaci a byly vyřazeny budovy s čísly 
evidenčními, které byly označeny jako trvale obydlené. V případě, že se některé z 
vybraných objektů shodovaly s již výše uvedenými zařízeními hromadného typu, nebyly 
do této kategorie zařazovány. Nejvíce takto vymezených OIR se nachází v podhorské 
oblasti Moravskoslezských a Slezských Beskyd – konkrétně v obcích Komorní Lhotka, 
Košařiska, Nýdek, Řeka a v jižní části města Třince. Mimo zájmové území nebyly objekty 
individuální rekreace zjišťovány. 

Lůžkovou kapacitu všech OIR v zájmovém území nelze zjistit přesně, lze jen odhadnout 
přibližnou hodnotu. Ne všechny OIR totiž mohou sloužit k přenocování – objekty vedené 
jako stavby pro rodinnou rekreaci nemají v mnoha případech přiděleno žádné číslo popisné 
ani evidenční, mohou to být např. jen zahrádkářské chatky. Lůžková kapacita tedy byla 
počítána jen u těch OIR, které měly přiřazeno číslo popisné nebo evidenční, přičemž byly 
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vyřazeny objekty s číslem evidenčním, které jsou dle RSO vedeny jako chata bez bytu. Na 
jeden objekt byla uvažována 4 lůžka. Údaje o počtu OIR a jejich lůžkové kapacitě 
v jednotlivých obcích jsou shrnuty v tab. 19. 

Tab. 19: Počet objektů individuální rekreace a jejich celková lůžková kapacita  
v obcích zájmového území (k 31. 12. 2011) 

Obec Počet OIR 
Uvažovaný počet OIR  
s lůžkovou kapacitou 

Lůžková kapacita 
Počet lůžek/100 

obyvatel 

Bystřice 39 30 120 2,3 

Hnojník 29 25 100 6,6 

Komorní Lhotka 420 415 1660 135,7 

Košařiska 119 117 468 118,8 

Nýdek 209 202 808 40,6 

Ropice 5 4 16 1,1 

Řeka 363 357 1428 295,0 

Smilovice 11 8 32 4,5 

Střítež 4 0 0 0,0 

Třinec 389 241 964 2,6 

Vělopolí 1 0 0 0,0 

Vendryně 29 2 8 0,2 

 

 
Obr. 8: Ubytovací infrastruktura v zájmovém území a blízkém okolí 
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7.2.2 Stravovací zařízení 

Podle Mirvalda (1996) mají stravovací zařízení významný vliv na cestovní ruch zejména 
ve městech, v blízkosti hlavních komunikací a v centrech pěší turistiky. Na základě funkcí  
se tato zařízení mohou členit na zařízení se stravovací funkcí (restaurace, jídelny), se 
společenskou funkcí (kavárny, vinárny) a funkcí doplňkového stravování (bufety, 
občerstvení). 

V zájmového území jsou zastoupena stravovací zařízení různého typu – restaurace, 
pizzerie, bary, hostince, kavárny, vinárny, cukrárny, bistra, bufety, občerstvení, stravování 
je zajišťováno i v některých ubytovacích zařízeních, sportovně-zábavních zařízeních 
či turistických chatách. Všechna zařízení jsou klasifikována do tří kategorií, a to podle 
toho, jakou představují možnost stravování. První z nich jsou restaurační zařízení, jež 
nabízejí obědová menu. Druhá kategorie představuje rychlá občerstvení – bufety, bistra. 
Třetí kategorie zahrnuje zařízení plnící spíše společenskou než stravovací funkci – 
hostince, kavárny, vinárny, cukrárny.  

Nejvíce stravovacích zařízení je soustředěno na území města Třince. Vyšší počet 
restauračních zařízení vykazují obce Bystřice, Komorní Lhotka a Nýdek. Naopak nejméně 
stravovacích zařízení mají obce Smilovice a Střítež (viz tab. 20 a obr. 9) – Smilovice pouze 
jedno zařízení a Střítež žádné. V blízkosti zájmového území se nachází 21 stravovacích 
zařízení, z toho 10 zařízení na území Polska, 4 v obci Hrádek, 3 v obci Milíkov, 1 v obci 
Dolní Lomná, 1 v obci Vyšní Lhoty, 1 v obci Morávka a 1 v obci Dobratice. Převážně se 
jedná o restaurační zařízení. 

Tab. 20: Počet stravovacích zařízení v obcích zájmového území (k 31. 12. 2011) 

Počet stravovacích zařízení 
Obec 

Restaurační zařízení Bufety, bistra 
Hostince, kavárny,  
vinárny, cukrárny 

Celkem 

Bystřice 10 0 7 17 

Hnojník 1 2 2 5 

Komorní Lhotka 10 0 0 10 

Košařiska 3 1 0 4 

Nýdek 8 0 3 11 

Ropice 3 0 0 3 

Řeka 5 0 1 6 

Smilovice 1 0 0 1 

Střítež 0 0 0 0 

Třinec 45 8 39 92 

Vělopolí 1 0 1 2 

Vendryně 5 1 6 12 
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Obr. 9: Stravovací zařízení v zájmovém území a blízkém okolí 

7.2.3 Infrastruktura pro pěší turistiku, cykloturistiku a hipoturistiku 

V zájmovém území se nachází poměrně hustá síť značených tras pro pěší turistiku 
a cykloturistiku (viz obr. 10). Významné jsou také čtyři naučné stezky a trasa pro 
hipoturistiku. Turistické trasy procházejí téměř každou obcí, výjimkou jsou obce Ropice 
a Vělopolí. Obcemi Hnojník a Střítež jsou turistické trasy vedeny jen zčásti – jedná se 
o turistická východiště. Páteřní (červeně značené) trasy procházejí převážně horskými 
hřebeny v hraničních liniích zájmového území, na ně se napojují modře, zeleně a žlutě 
značené trasy vedoucí z centrálních částí obcí.  

Cyklistické trasy procházejí bez výjimky územím každé obce zájmového území. Převážně 
se jedná o místní cyklotrasy různé délky – v zájmovém území se vyskytuje těchto místních 
cyklotras celkem 9. Některými obcemi prochází také národní cyklotrasa (č. 46) a evropská 
cyklotrasa (č. 56), obě jsou vedeny podhůřím Moravskoslezských Beskyd (obce Komorní 
Lhotka, Košařiska, Smilovice, Třinec, Vendryně,) do severozápadní části SO ORP Třinec 
(obce Ropice, Střítež, Vělopolí). Část cyklotras č. 46 a 56 jsou součástí evropské 
cyklotrasy Greenways Kraków – Morava – Wien. Zájmovým územím procházejí také 
speciální okruhy, které vedou většinou po stávajících vyznačených cyklotrasách a jsou 
doplněny specifickým symbolem nebo logem – mezi takovéto okruhy patří Beskydy 
Radegast Cyklotrack, Radegast Trojmezí a Po stopách hutnictví. 

Trasy naučných stezek se částečně shodují s úseky turistických tras (viz obr. 10). Naučná 
stezka Prašivá, jež vede z obce Hnojník přes obec Komorní Lhotka a směřuje za hranice 
zájmového území, je vedena výhradně po značené turistické trase. Její délka na území ORP 
je 7,4 km. Ostatní naučné stezky jsou vedeny částečně i mimo značené turistické trasy. 
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Patří mezi ně naučná stezka Za krásami vendryňské přírody (v obci Vendryně a částečně 
Košařiska, celková délka 26,7 km), Rytířská (v obci Nýdek, délka 7,5 km) a Jahodná 
(v obci Třinec a částečně Vendryně, délka 3,5 km). Kromě stezky Prašivá (hvězdicového 
charakteru, východiště ve více obcích) jsou uvedené stezky charakteristické tím, že na své 
trase vytvářejí uzavřený okruh. Naučná stezka Rytířská se nachází také na území Polska. 

Hipotrasa vede horským hřebenem, jež tvoří hraniční linii v jižní části zájmového území 
a dále pokračuje do nižších poloh přes obce Komorní Lhotka, Smilovice a Hnojník mimo 
území ORP, končí v obci Vělopolí. Částečně se shoduje s turistickou trasou (viz obr. 10). 

 
Obr. 10: Infrastruktura pro pěší turistiku, cykloturistiku a hipoturistiku  

v zájmovém území a blízkém okolí 

7.2.4 Infrastruktura pro zimní sporty 

Infrastruktura pro zimní sporty zahrnuje především možnosti pro sjezdové a běžecké 
lyžování, ostatní infrastruktura je zastoupena malým skokanským můstkem v obci Nýdek 
a zimním stadionem ve městě Třinec (viz obr. 11). 

V zájmovém území se nachází dva lyžařské areály pro sjezdové lyžování – v obci Řeka 
a ve městě Třinec. Ski areál Řeka disponuje dvěmi sjezdovkami rozdílné obtížnosti. 
Červená sjezdovka má délku 1300 m, převýšení 390 m a je zasněžována. Lyžařský vlek na 
této sjezdovce má přepravní kapacitu 1 300 os./hod. Modrá sjezdovka o délce 450 m 
a s převýšením 100 m je rovněž zasněžována, navíc je také vybavena osvětlením, lyžařský 
vlek má přepravní kapacitu 1 300 os./hod. Na této sjezdovce se nachází i dětský vlek 
(přepravní kapacita 200 os./hod) a areál „Dětský ráj“ pro nejmenší děti – tento areál 
o délce 70 m a s převýšením 6 m zahrnuje lyžařský vlek o přepravní kapacitě 450 os./hod. 
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Lyžařský areál Javorový vrch na území města Třinec má k dispozici tři sjezdovky – 
černou, červenou a modrou. Černá sjezdovka (délka 400 m, převýšení 200 m) není 
zasněžována, je vybavena osvětlením a vlekem s přepravní kapacitou 500 os./hod. Červená 
sjezdovka (délka 750 m, převýšení 200 m) je zasněžována, vlek na této sjezdovce má 
přepravní kapacitu 600 os./hod. Modrá sjezdovka (délka 300 m, převýšení 80 m) je také 
zasněžována, je zároveň vybavena osvětlením a vlekem s přepravní kapacitou 500 os./hod. 
Mimo zájmové území se nachází 7 lyžařských areálů, z toho 5 na území Polska, 1 v obci 
Hrádek a 1 v obci Milíkov. 

Trasy pro běžecké lyžování lze členit na udržované lyžařské trasy a ostatní trasy – většinou 
pěší turistické trasy využívané i jako lyžařské. Většina tras pro běžecké lyžování se nachází 
v hřebenových částech Slezských a Moravskoslezských Beskyd a zpravidla tak lemují 
administrativní hranice jednotlivých obcí. V zájmovém území se nacházejí celkem tři 
udržované lyžařské trasy. Nejdelší z nich vede od turistické chaty Javorový k turistické 
chatě Ostrý a dále k horské chatě Kozinec. Druhá trasa směřuje od chaty Ostrý k chatě na 
Slavíči, třetí trasa vede od chaty Ostrý k chatě Kamenitý. Chata na Slavíči a chata 
Kamenitý se nacházejí již mimo SO ORP Třinec. Všechny tři uvedené trasy se v některých 
úsecích shodují. 

K běžeckému lyžování lze dále využít tyto trasy – ve Slezských Beskydách od turistické 
chaty Čantoryje přes Velkou Čantoryji na Velký Stožek, z centra obce Nýdek k chatě 
Filipka a dále na Groníček (vrchol mimo zájmové území). V Moravskoslezských 
Beskydách lze využít hřebenovou trasu z Kozubové na Prašivou a od chaty Javorový přes 
Šindelnou směrem na Kalužný vrch nebo směrem na Příslop. Trasa s větším převýšením 
vede z centra obce Košařiska k chatě Kamenitý a z třinecké části Tyra k chatě Ostrý.  

 
Obr. 11: Infrastruktura pro zimní sporty v zájmovém území a blízkém okolí 
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7.2.5 Doprovodná turistická infrastruktura 

Doprovodná turistická infrastruktura představuje jednak různá zařízení či areály pro out-
doorové a in-doorové aktivity, jednak některá zařízení technické infrastruktury – rozhledny 
a lanové dráhy. Pro volnočasové aktivity lze využít různá sportovní zařízení (sportovní 
haly, sportovní centra, squash centra, posilovny, tenisové kurty, fotbalová a víceúčelová 
hřiště, bazény, koupaliště, bikrosová dráha, atletický stadion), relaxační zařízení (sauny, 
wellness centra, bylinné lázničky) a zábavní zařízení (areály minigolfu, bowlingové herny, 
lanové centrum).  

Příznivci golfu mohou využít rozsáhlý golfový areál. Zájmové území poskytuje také 
možnosti pro horolezectví a paragliding, zastoupeny jsou také různé stáje s možnostmi 
vyjížděk na koních. Seznam jednotlivých atraktivit doprovodné turistické infrastruktury 
v obcích zájmového území je uveden v tab. 21. Mimo zájmové území se nachází rozhledna 
(kaple sv. Anny je zároveň rozhlednou) a fotbalové hřiště v obci Milíkov, v obci Hrádek 
tenisový kurt a bazén, v obci Vyšní Lhoty startovací plocha paraglidingu (úpatí hory 
Prašivá), na území Polska pak dvě lanové dráhy a ranč s možností vyjížděk na koních. 

Tab. 21: Areály a zařízení doprovodné turistické infrastruktury v obcích  zájmového území 

Obec Areály a zařízení doprovodné turistické infrastruktury 

Bystřice 
bowlingová herna, 2 fotbalová hřiště, jízdárna, posilovna (in-door), posilovna (out-
door), squash centrum, sportovní hala s krytým bazénem a saunou, 5 tenisových kurtů, 
víceúčelové sportovní hřiště 

Hnojník fotbalové hřiště, 2 stáje, tenisový kurt, víceúčelové hřiště 

Komorní Lhotka bazén (venkovní), bylinné lázničky, sauna, stáj, víceúčelová sportovní hala s kuželnou 

Košařiska tenisový kurt 

Nýdek fotbalové hřiště, rozhledna, tenisový kurt 

Ropice 2 fotbalová hřiště, golfový areál, hřiště na volejbal a nohejbal, 2 stáje, tenisový kurt 

Řeka bazén (venkovní), 2 tenisové kurty 

Smilovice 
2 fotbalová hřiště, 2 tenisové kurty, víceúčelová sportovní hala s bowlingovou hernou, 
víceúčelové sportovní hřiště 

Střítež tenisový kurt 

Třinec 

atletický stadion, areál letního koupaliště se 2 tenisovými kurty, 2 hřišti na nohejbal 
a 2 hřišti na beach volejbal, 2 areály minigolfu, bikrosová dráha, bazén (venkovní), 
2 bowlingové herny, 7 fotbalových hřišť, jezdecký klub, lanové centrum, sauna, 
sedačková lanová dráha, sportovní hala s posilovnou, krytým bazénem a saunou, 
2 sportovní centra včetně bowlingových drah, squash centrum, 16 tenisových kurtů, 
wellness centrum 

Vělopolí sauna 

Vendryně 
areál minigolfu, 2 fotbalová hřiště, tenisová hala se saunou a bowlingem, 8 tenisových 
kurtů, wellness centrum s krytým bazénem 
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Obr. 12: Doprovodná turistická infrastruktura v zájmovém území a blízkém okolí 

7.2.6 Ostatní služby 

Mezi ostatní služby, jež jsou do jisté míry spjaty s cestovním ruchem, jsou zahrnuty 
bankomaty, čerpací stanice a informační centra (viz obr. 13). Téměř všechny bankomaty se 
nacházejí na území města Třinec (11 bankomatů, 2 z nich jsou umístěny v hypermarketu 
Tesco, 1 v hypermarketu Albert. V obci Bystřice se nachází 1 bankomat, v ostatních 
obcích již žádný. Také čerpací stanice se vyskytují pouze ve městě Třinec (celkem 5) 
a v obci Bystřice (celkem 2). Mimo zájmové území se nachází 1 čerpací stanice (obec 
Hrádek). V zájmovém území jsou 3 infocentra (Třinec, Bystřice a Komorní Lhotka). 

 
Obr. 13: Ostatní služby v zájmovém území a blízkém okolí 
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8 HODNOCENÍ POTENCIÁLU CESTOVNÍHO RUCHU 
KLASICKOU METODOU 

Klasickou metodou se v tomto případě rozumí nejčastěji používaná metoda pro hodnocení 
potenciálu CR – nejprve jsou všechny předpoklady pro CR bodově ohodnoceny dle  
určitých významových stupňů, následně je potenciál CR získán součtem všech bodově 
ohodnocených předpokladů v rámci každé obce. Podle získaného počtu bodů se obce řadí 
do zvolených kategorií. Výsledný potenciál se tedy vztahuje na celá území obcí, nikoli na 
jejich části. Kritéria, která byla vybrána pro hodnocení dílčích složek potenciálu, jsou 
uvedena v tab. 22 – mezi dílčí složky patří přírodní předpoklady, kulturně-historické 
předpoklady, dopravní infrastruktura a suprastruktura. Kritéria byla vybrána s ohledem na  
obvykle zjišťované lokalizační a realizační předpoklady při hodnocení potenciálu. 

Tab. 22: Kritéria pro hodnocení předpokladů cestovního ruchu 

Lokalizační 
předpoklady 

Kritéria 
Realizační 

předpoklady 
Kritéria 

členitost území (K1) přítomnost silnic 1.–3. třídy (K7) 

přítomnost ZCHÚ (K2) 

Dopravní 
infrastruktura přítomnost železničních tratí (K8) 

podíl PRP (K3) počet ubytovacích zařízení (K9) 
Přírodní 

rozloha vodních ploch (K4) počet stravovacích zařízení (K10) 

počet NKP (K5) přítomnost pěších turistických tras (K11) Kulturně- 
historické počet kulturních zařízení (K6) přítomnost cyklotras (K12) 

přítomnost golfového areálu/hipotrasy (K13) 

přítomnost cvičné horolezecké 
skály/startovací plochy paraglidingu (K14) 

 

Suprastruktura 

přítomnost lyžařských tras/areálů (K15) 

8.1 Matematické metody určování vah kritérií 

Metoda pořadí 

Základním principem této metody je seřazení kritérií od nejdůležitějšího po nejméně 
důležité, přičemž kritériím jsou přiřazena čísla (body) k,…, 1. Nejdůležitějšímu kritériu je 
přiřazeno číslo k (počet kritérií), druhému nejdůležitějšímu k - 1, až nejméně důležitému 
kritériu číslo 1. Obecně je i-tému kritériu přiřazeno číslo bi. Váha i-tého kritéria je pak 
vypočtena podle vzorce (Korviny [online]): 

;
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Součet čísel bi ve jmenovateli je součtem prvních k přirozených čísel: 

( )
∑
=

+
=

k

i
i

kk
b

1 2

1
 



Anna Sikorová: Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území SO ORP Třinec 
 

2012 39 

Bodovací metoda 

Postup pro výpočet vah podle této obdobný jako u metody pořadí. Rozdíl spočívá 
v přidělení bodů, přičemž se očekává, že hodnotitel je schopen kvantitativně vyjádřit 
důležitost kritérií. Každé kritérium musí být ohodnoceno body (hodnotou bi) podle předem 
určeného intervalu, např. bi Є <0, 100>. Opět platí pravidlo – čím je kritérium důležitější, 
tím je bodové ohodnocení vyšší. Na rozdíl od metody pořadí může hodnotitel volit jen 
některá čísla z daného intervalu a může přiřadit stejnou hodnotu vícekrát. Výpočet vah iυ  
se provádí jako u metody pořadí (Korviny [online]). 

Metoda párového srovnávání kritérií – Fullerova metoda 

Výpočet vah u této metody je stanoven na základě vzájemných porovnání kritérií. 
Hodnotitel porovnává postupně každá dvě kritéria mezi sebou a vybírá to důležitější z nich, 
přičemž počet porovnání (Korviny [online]) je: 

( )
2

1

2

−
=








=

kkk
N  

Vzájemná porovnání se mohou provádět v tzv. Fullerově trojúhelníku. Kritéria jsou 
očíslována pořadovými čísly 1, 2,…, k. Fullerův trojúhelník obsahuje dvojřádky, které 
tvoří dvojice pořadových čísel. Jsou uspořádány tak, aby se každá dvojice kritérií vyskytla 
právě jednou. Hodnotitel zakroužkuje u každé dvojice to kritérium, které považuje za 
důležitější. Počet zakroužkování i-tého kritéria je označováno ni. Váha i-tého kritéria je 
pak vypočtena dle vzorce: 

;
N

ni
i =υ    i – 1, 2,…, k 

Metoda kvantitativního párového srovnání kritérií 

Tato metoda opět porovnává páry kritérií, ovšem vzájemné porovnání těchto kritérií je 
vyjádřeno pomocí tzv. Saatyho matice, která představuje kvantitativní hodnocení pomocí 
devítibodové škály. Vzájemné porovnání kritérií podle této škály je charakterizováno 
následovně (Korviny [online]): 

1 – rovnocenná kritéria i a j 

3 – slabě preferované kritérium i před j 

5 – silně preferované kritérium i před j 

7 – velmi silně preferované kritérium i před j 

9 – absolutně preferované kritérium i před j 
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Matici párových srovnání S = (sij), kdy i, j = 1, 2,…, k, lze zapsat následovně: 

          f1       f2   · · ·  fk  

 

 
 

 
Prvky matice sij jsou interpretovány jako odhady podílu vah i-tého a j-tého kritéria: 

;
j

i
ijs

υ

υ
≈    i, j = 1, 2,…, k 

 

Určení vah kritérií z geometrického průměru řádků 

Tato metoda využívá zadanou matici S a spočívá ve výpočtu geometrického průměru 
každého řádku matice (Korviny [online]): 
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Normalizovat lze například vztahem: 
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8.2 Hodnocení předpokladů pro cestovní ruch 

Pro určení vah kritérií byla zvolena metoda párového srovnávání (Fullerova metoda), 
porovnáváno bylo 15 kritérií – vzájemné porovnání kritérií pro výpočet vah je uvedeno 
v tab. 23, přičemž hodnota 1 znamená důležitější kritérium a hodnota 0,5 rovnocenné 
kritérium. Vypočtenými váhami byly následně vynásobeny bodové hodnoty (viz 
následující kapitoly), představující různé významové úrovně zvolených kritérií. Párové 
srovnávání vycházelo ze znalosti zájmového území a také z jeho charakteru – předností 
zájmového území je členitý reliéf a s ním spjaté předpoklady pro pěší turistiku 
a cykloturistiku. (Pokud by bylo zájmové území lokalizováno např. v oblasti jihočeských 
rybníků, jeho předností by byly vodní plochy, v oblasti Českého ráje by to byly možnosti 
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pro horolezectví, v Praze zase kulturně-historické památky. Rozdílný charakter zájmového 
území může mít vliv na určování vah.) 

Tab. 23: Vzájemné porovnání kritérií a jejich výsledná váha 

Kritéria K1 K2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 K 9 K 10 K 11 K 12 K 13 K 14 K 15 Váha 

K1 × 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.100 

K2 0.5 × 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.100 

K3 0 0 × 1 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.019 

K4 0 0 0 × 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.010 

K5 0.5 0.5 1 1 × 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.100 

K6 0.5 0.5 1 1 0.5 × 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.100 

K7 0 0 0.5 0.5 0 0 × 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0.024 

K8 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 × 0 0 0 0 0 0 0 0.014 

K9 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 × 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.095 

K10 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 × 0.5 0.5 1 1 0.5 0.095 

K11 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 × 0.5 1 1 0.5 0.090 

K12 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 × 1 1 0.5 0.090 

K13 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 × 0.5 0 0.043 

K14 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.5 × 0 0.043 

K15 0 0 1 1 0 0 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 × 0.076 

8.2.1 Hodnocení lokalizačních předpokladů 

V rámci hodnocení přírodních předpokladů jsou obcím přiřazeny bodové hodnoty podle 
významových úrovní, a to na základě členitosti území, výskytu zvláště chráněných území, 
podílu potenciálních rekreačních ploch a rozlohy vodních ploch. Údaje o rozlohách 
vodních ploch byly získány z Veřejné databáze ČSÚ [online]. Hodnocení v rámci kulturně-
historických předpokladů je provedeno na základě počtu nemovitých kulturních památek 
a kulturních zařízení v jednotlivých obcích. Bodové hodnocení obcí podle významových 
úrovní je zvoleno následovně:  

Reliéf 

1 bod – obce, jejichž území se nachází v nadmořské výšce pod 450 m n. m. (Hnojník, 
Ropice, Střítež, Vělopolí) 

2 body – obce, jejichž území se nachází převážně v nadmořské výšce pod 450 m n. m., 
ale částečně mají území i s vyšší nadmořskou výškou (Bystřice, Smilovice, 
Vendryně) 

3 body – obce s členitým reliéfem, jež dosahuje nadmořských výšek nad 750 m n. m. 
(Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Řeka, Třinec) 

Zvláště chráněná území 

0 bodů – obce, na jejichž území se nevyskytuje žádné zvláště chráněné území 
(Bystřice, Hnojník, Ropice, Střítež, Vělopolí) 
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1 bod – obce, na jejichž území se vyskytuje maloplošné chráněné území nebo částečně 
velkoplošné chráněné území (Nýdek, Smilovice, Vendryně) 

2 body – obce, na jejichž území se vyskytuje velkoplošné chráněné území velkou částí 
či téměř úplně (Komorní Lhotka, Košařiska, Řeka, Třinec) 

Potenciální rekreační plochy 

1 bod – obce s většinou zemědělsky využívanou venkovskou krajinou, jež mají 
hodnotu podílu PRP menší než 37,9 % (Hnojník, Ropice)  

2 body – obce mající venkovskou krajinou s průměrnými podmínkami, jež mají 
hodnotu podílu PRP mezi 38,0 % a 56,9 % (Smilovice, Střítež)  

3 body – obce mající podhorskou a vysočinnou venkovskou krajinou s příznivými 
podmínkami, jež mají hodnotu podílu PRP mezi 57,0 % a 74,9 % (Bystřice, 
Třinec, Vělopolí, Vendryně)   

4 body – obce povětšinou horských oblastí s příznivými podmínkami, jež mají hodnotu 
podílu PRP vyšší než 75,0 % (Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Řeka)  

Vodní plochy 

1 bod – obce s rozlohou vodních ploch méně než 15 ha (Košařiska, Řeka, Vělopolí) 
2 body – obce s rozlohou vodních ploch 16 ha až 40 ha (Hnojník, Komorní Lhotka, 

Nýdek, Ropice, Smilovice, Střítež) 
3 body – obce s rozlohou vodních ploch 41 ha a více (Bystřice, Třinec, Vendryně) 

Nemovité kulturní památky 

0 bodů – obce, ve kterých se nevyskytuje žádná NKP (Košařiska, Smilovice) 
1 bod – obce, ve kterých se vyskytuje 1 NKP (Řeka, Střítež, Vělopolí, Vendryně) 
2 body – obce, ve kterých se vyskytují 2 až 3 NKP (Bystřice, Hnojník, Nýdek, Ropice) 
3 body – obce, ve kterých se vyskytují 4 NKP a více (Komorní Lhotka, Třinec) 

Kulturní zařízení 

0 bodů – obce, ve kterých se nenachází žádné kulturní zařízení (Hnojník, Komorní 
Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Vělopolí, 
Vendryně) 

1 bod – obec, ve které se nachází 2 kulturní zařízení (Bystřice) 
2 body – obec, ve které se nachází 5 kulturních zařízení (Třinec) 

8.2.2 Hodnocení realizačních předpokladů 

Bodové hodnocení obcí z hlediska dopravní infrastruktury je založeno na přítomnosti (příp. 
nepřítomnosti) jednotlivých silničních tahů a železničních tratí, a to podle jejich 
významové úrovně. V rámci suprastruktury byly obce hodnoceny na základě počtu 
ubytovacích a stravovacích zařízení, výskytu pěších turistických a cykloturistických tras, 
předpokladů pro golf, hipoturistiku, horolezectví, paragliding a možností pro sjezdové 
a běžecké lyžování. 
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Silniční infrastruktura 

1 bod – obec, která má pouze místní účelové komunikace (Košařiska) 
2 body – obce, kterými prochází silnice 3. třídy (Komorní Lhotka, Řeka, Nýdek, 

Smilovice, Vělopolí) 
3 body – obce, kterými prochází silnice 1. nebo 2. třídy (Bystřice, Hnojník, Ropice, 

Střítež, Třinec, Vendryně) 

Železniční infrastruktura 

0 bodů – obce, kterými neprochází železniční trať (Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, 
Řeka, Smilovice, Vělopolí) 

1 bod – obce, kterými prochází jednokolejná železniční trať (Hnojník, Ropice, Střítež) 
2 body – obce, kterými prochází dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať (Bystřice, 

Třinec, Vendryně) 

Ubytovací zařízení 

0 bodů – obec, která nemá žádné HUZ (Střítež) 
1 bod – obce, které mají 1 HUZ (Hnojník, Ropice, Smilovice, Vělopolí, Vendryně) 
2 body – obce, které mají 2 až 6 HUZ (Bystřice, Košařiska, Nýdek, Řeka) 
3 body – obce, které mají 7 HUZ a více (Komorní Lhotka, Třinec) 

Stravovací zařízení 

1 bod – obce, které mají 1 až 2 stravovací zařízení (Smilovice, Střítež, Vělopolí) 
2 body – obce, které mají 3 až 5 stravovacích zařízení (Hnojník, Košařiska, Ropice) 
3 body – obce, které mají 6 až 20 stravovacích zařízení (Bystřice, Komorní Lhotka, 

Nýdek, Řeka, Vendryně) 
4 body – obec, která má 21 a více stravovacích zařízení (Třinec) 

Předpoklady pro pěší turistiku 

0 bodů – obce, ve kterých se nenachází žádná turistická trasa ani naučná stezka 
(Ropice, Vělopolí) 

1 bod – obce, které jsou východištěm turistických tras (Hnojník, Střítež) 
2 body – obce, ve kterých se nachází síť turistických tras (Bystřice, Komorní Lhotka, 

Košařiska, Nýdek, Řeka, Smilovice, Třinec, Vendryně) 

Předpoklady pro cykloturistiku 

1 bod – obce, kterými prochází cyklotrasy pouze místního významu (Bystřice, 
Hnojník, Nýdek, Řeka) 

2 body – obce, kterými prochází cyklotrasa národního významu (Ropice) 
3 body – obce, kterými prochází cyklotrasa evropského významu (Komorní Lhotka, 

Košařiska, Smilovice, Střítež, Třinec, Vělopolí, Vendryně) 

Předpoklady pro golf a hipoturistiku 
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0 bodů – obce, ve kterých se nenachází golfový areál ani trasa pro hipoturistiku 
(Bystřice, Košařiska, Nýdek, Střítež, Třinec, Vendryně) 

1 bod – obce, ve kterých se nachází golfový areál nebo trasa pro hipoturistiku 
(Hnojník, Komorní Lhotka, Ropice, Řeka, Smilovice, Vělopolí) 

Předpoklady pro horolezectví a paragliding 

0 bodů – obce, ve kterých se nenachází skála pro horolezectví ani startovací plocha pro 
paragliding (Bystřice, Hnojník, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, 
Střítež, Vělopolí, Vendryně) 

1 bod – obce, ve kterých se nachází skála pro horolezectví nebo startovací plocha pro 
paragliding (Komorní Lhotka, Třinec) 

Předpoklady pro zimní sporty 

0 bodů – obce, ve kterých se nenachází lyžařský areál ani trasa pro běžecké lyžování 
(Bystřice, Hnojník, Ropice, Smilovice, Střítež, Vělopolí) 

1 bod – obce, kterými prochází trasa pro běžecké lyžování (Komorní Lhotka, 
Košařiska, Nýdek, Vendryně) 

2 body – obce, ve kterých se nachází lyžařský areál pro sjezdové lyžování (Řeka, 
Třinec) 

8.3 Hodnocení potenciálu cestovního ruchu 

Aby bylo patrné, které předpoklady jsou v jednotlivých obcích dominantní či méně 
významné, potenciál cestovního ruchu je hodnocen zvlášť jednak pro lokalizační 
předpoklady, jednak pro realizační předpoklady. Zároveň jsou hodnoceny i dílčí složky 
uvedených předpokladů. Na závěr je hodnocen také potenciál celkový – tento potenciál 
vychází z hodnocení dílčích složek lokalizačních a realizačních předpokladů. Pro 
hodnocení byly využity bodově ohodnocené významové stupně jednotlivých kritérií 
vynásobené příslušnými vahami. 

8.3.1 Potenciál lokalizačních předpokladů 

Potenciál lokalizačních předpokladů (i jednotlivých složek) je hodnocen na základě 
bodového součtu pro jednotlivé obce a je vyjádřen čtyřmi kategoriemi. Bodové stupnice 
pro tyto kategorie byly sestaveny takovým způsobem, aby jejich charakter byl vždy stejný 
a vzniklé kategorie mohly být tudíž navzájem porovnatelné v rámci jednotlivých složek 
předpokladů. Intervaly bodových stupnic byly utvořeny následovně – pro jednotlivé složky 
předpokladů bylo vypočítáno bodové rozpětí mezi minimální a maximální hodnotou, které 
bylo možno získat a toto rozpětí bylo vyděleno čtyřmi. Výsledek dělení byl přičten 
k minimální možné hodnotě a tím vznikla horní hranice pro první interval, k té byl opět 
přičten výsledek dělení – takovým způsobem vznikly i další intervaly. 
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Podle zvolených intervalů byly obce zařazeny do kategorie se základním, zvýšeným, 
vysokým a velmi vysokým potenciálem (viz obr. 14). Mezi obce s velmi vysokým 
potenciálem všech lokalizačních předpokladů patří Komorní Lhotka a Třinec, vysoký 
potenciál mají obce Košařiska, Nýdek a Řeka, zvýšený potenciál náleží obcím Bystřice, 
Smilovice a Vendryně, základní potenciál vykazují obce Hnojník, Ropice, Střítež 
a Vělopolí. Členěním na složky přírodních a kulturně-historických předpokladů lze poznat, 
které z nich jsou v rámci lokalizačních předpokladů v obcích významnější – ve většině 
obcí převažuje potenciál přírodních předpokladů nad potenciálem kulturně-historických 
předpokladů (viz tab. 24, příloha 2, 3 a 4).  

Tab. 24: Potenciál lokalizačních předpokladů pro cestovní ruch 

Obec 
Potenciál přírodních  

předpokladů 
Potenciál kulturně-

historických předpokladů 
Potenciál lokalizačních 

předpokladů 

Bystřice zvýšený vysoký zvýšený 

Hnojník základní zvýšený základní 

Komorní Lhotka velmi vysoký vysoký velmi vysoký 

Košařiska velmi vysoký základní vysoký 

Nýdek velmi vysoký zvýšený vysoký 

Ropice základní zvýšený základní 

Řeka velmi vysoký základní vysoký 

Smilovice zvýšený základní zvýšený 

Střítež základní základní základní 

Třinec velmi vysoký velmi vysoký velmi vysoký 

Vělopolí základní základní základní 

Vendryně vysoký základní zvýšený 

 
Obr. 14: Potenciál lokalizačních předpokladů hodnocený klasickou metodou 
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8.3.2 Potenciál realizačních předpokladů 

Intervaly bodové stupnice pro hodnocení potenciálu realizačních předpokladů byly 
sestaveny také výše uvedeným způsobem a obce byly zařazeny rovněž do čtyř kategorií 
(viz obr. 15). V rámci tohoto typu potenciálu byly hodnoceny i potenciály dílčích složek – 
dopravní infrastruktura a suprastruktura (viz tab. 25, příloha 4, 5 a 6). Co se týče dílčích 
potenciálů, u 5 obcí převažuje potenciál dopravní infrastruktury nad potenciálem 
suprastruktury (Bystřice, Hnojník, Ropice, Střítež, Vendryně), u 4 obcí převažuje potenciál 
suprastruktury nad potenciálem dopravní infrastruktury (Komorní Lhotka, Košařiska, 
Nýdek, Řeka) a 3 obce mají oba dílčí potenciály na stejné úrovni (Smilovice, Třinec, 
Vělopolí). 

Tab. 25: Potenciál realizačních předpokladů pro cestovní ruch 

Obec 
Potenciál dopravní 

infrastruktury 
Potenciál 

suprastruktury 
Potenciál realizačních  

předpokladů 

Bystřice velmi vysoký zvýšený vysoký 

Hnojník velmi vysoký zvýšený zvýšený 

Komorní Lhotka zvýšený velmi vysoký velmi vysoký 

Košařiska základní vysoký vysoký 

Nýdek zvýšený vysoký vysoký 

Ropice velmi vysoký zvýšený zvýšený 

Řeka zvýšený vysoký vysoký 

Smilovice zvýšený zvýšený zvýšený 

Střítež velmi vysoký základní zvýšený 

Třinec velmi vysoký velmi vysoký velmi vysoký 

Vělopolí zvýšený zvýšený zvýšený 

Vendryně velmi vysoký vysoký vysoký 

 
Obr. 15: Potenciál realizačních předpokladů hodnocený klasickou metodou 
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Co se týče všech realizačních předpokladů, do kategorie s velmi vysokým potenciálem 
byla zařazena obec Komorní Lhotka a město Třinec. Vysoký potenciál představují obce 
Bystřice, Košařiska, Nýdek, Řeka, Vendryně, zvýšeného potenciálu dosahují obce 
Hnojník, Ropice, Smilovice, Střítež a Vělopolí. Do kategorie se základním potenciálem 
realizačních předpokladů nespadá žádná obec. 

8.3.3 Celkový potenciál cestovního ruchu 

Celkový potenciál cestovního ruchu představuje souhrn všech složek lokalizačních 
a realizačních předpokladů. Z tohoto hlediska je nejlépe hodnoceno město Třinec a obec 
Komorní Lhotka, jež dosahují velmi vysokého potenciálu cestovního ruchu. Do kategorie 
s vysokým potenciálem spadají 4 obce – Košařiska, Nýdek, Řeka a Vendryně. Zvýšeného 
potenciálu dosahují obce Bystřice, Hnojník, Ropice a Smilovice. Základní potenciál 
vykazují obce Střítež a Vělopolí (viz obr. 16).  

 
Obr. 16: Potenciál cestovního ruchu v obcích zájmového území hodnocený klasickou metodou 

8.4 SWOT analýza 

SWOT analýza představuje souhrnné hodnocení zájmového území, zahrnuje výčet silných 
a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. SWOT analýza byla zpracována na základě 
lokalizačních a realizačních předpokladů v území a s ohledem na celkový potenciál CR. 

Silné stránky 

Ø atraktivní reliéf s nadmořským výškami dosahujícími až 1 000 m n. m. 
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Ø vhodné přírodní předpoklady pro cestovní ruch 

Ø poměrně četný výskyt zvláště chráněných území 

Ø rozvinutá síť pěších turistických tras a cyklotras 

Ø vhodné podmínky pro zimní sporty 

Ø dobrá dopravní dostupnost 

Ø vhodné podmínky pro individuální rekreaci 

Slabé stránky 

Ø malý podíl vodních ploch 

Ø nízký počet kulturních zařízení  

Ø pouze jedno stravovací zařízení v obci Smilovice a žádné v obci Střítež 

Ø nevyhovující kvalita a kapacita silnic 1. třídy 

Příležitosti 

Ø navýšení lůžkových kapacit realizací nových hromadných ubytovacích zařízení 

Ø realizace doplňkových služeb turistické infrastruktury (např. půjčovny horských kol, 
terénních koloběžek) 

Ø doplnění sítě stravovacích zařízení v území 

Ø zlepšení přístupnosti některých významných vrcholů vybudováním nových lanovek 

Hrozby 

Ø chátrání a zhoršování technického stavu kulturně-historických památek 

Ø pokles turistické návštěvnosti vlivem nedostatečného vybavení službami (např. 
ubytovací a stravovací zařízení) 

Ø zhoršování technického stavu pěších turistických tras a cyklotras 

Ø omezení rozvoje území pro rekreaci ze strany orgánu ochrany přírody (CHKO) 
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9 HODNOCENÍ POTENCIÁLU CESTOVNÍHO RUCHU 
V PROSTŘEDÍ GIS 

Po seznámení s dosavadními teoretickými přístupy k hodnocení potenciálu cestovního 
ruchu byla sestavena tato východiska pro vytvoření vlastní metodiky v prostředí GIS: 

Ø metodika by se neměla vztahovat k administrativním územím obcí, měla by hodnotit 
konkrétní místa 

Ø v potenciálu určitého místa by měly být zahrnuty i vlivy okolí 

Ø metodika by měla brát v úvahu i významné geoprvky za hranicí zájmového území 

Ø pro hodnocení by měly být použity objektivní a ucelené zdroje dat 

Ø v metodice by měly být zahrnuty i jiné než obvykle zjišťované lokalizační a realizační 
předpoklady, především by měl být kladen důraz na dostatečnou datovou základnu 
realizačních předpokladů 

9.1 Vstupní data a metody zpracování 

Převážná část digitálních dat byla vytvořena na základě poskytnutých vektorových dat – 
údaje o území (součást ÚAP), vrstvy ZABAGEDu a landuse, budovy a parcely 
v zájmovém území (viz tab. 26). Poskytnuta byla také rastrová data – ortofoto snímky 
z roku 2009 (zdrojem dat je ČÚZK). Některá z uvedených dat byla na základě zjištěných 
skutečností upravována a doplňována, některá data sloužila jako podklad pro vytváření 
nových vrstev. Vektorová data byla poskytnuta ve formátu ESRI shapefile. Konkrétnější 
popis využití poskytnutých dat a dalších vytvořených vstupních dat pro je uveden 
v následujících kapitolách.  

Pro hodnocení potenciálu cestovního ruchu bylo zvoleno rastrové prostředí. Výpočty 
probíhaly v programu ArcGIS 10.0, grafy byly vytvořeny v programu Microsoft Excel. 
Výběr hlavní funkce pro zpracování jednotlivých rastrových vrstev a následných témat 
vycházel ze základní myšlenky pro sestavení metodiky – potenciál určitého místa by měl 
zahrnovat vlivy okolí. Proto byla vybrána funkce Focal Statistics (extenze Spatial 
Analyst), v níž lze definovat okolí každé buňky rastru – v rámci definovaného okolí lze 
provádět různé operace, v tomto případě byl aplikován součet. 

Vzhledem k tomu, aby při aplikaci funkce Focal Statistics v okrajových částech zájmového 
území nedocházelo ke zkreslování výsledných hodnot, byly do vstupních dat v průběhu 
zpracování jednotlivých vrstev zahrnuty i geoprvky nacházející se v určité vzdálenosti 
mimo území SO ORP Třinec. Podrobnější informace o zapracování takovýchto geoprvků 
jsou uvedeny v následujících kapitolách. Pro hodnocení přírodních předpokladů byla  
brána v úvahu vzdálenost 500 m, pro hodnocení kulturně-historických a realizačních 
předpokladů vzdálenost 1000 m od hranice zájmového území. Při převádění vektorových 
dat na rastrová byla zvolena velikost buňky 10 x 10 m. Pro reklasifikaci rastrových vrstev 
byla používána metoda Natural Breaks (Jenks). 
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Nejprve byly hodnoceny jednotlivé tematické vrstvy lokalizačních a realizačních 
předpokladů, následně dílčí složky a na závěr potenciál lokalizačních předpokladů, 
potenciál realizačních předpokladů a celkový potenciál cestovního ruchu.  

Tab. 26: Charakteristika poskytnutých vektorových dat 

Zdroj dat Popis Rok Použité vrstvy Typ geometrie 
silnice linie 
správní hranice linie 
vodní plochy polygon 
vodní toky linie 
vrstevnice linie 
výškové body bod 
železniční tratě linie 

ČÚZK ZABAGED 2009 

železniční zastávky bod 
KÚ MSK využití krajiny 2009 landuse polygon 

cyklotrasy linie 
lyžařské trasy linie 
naučné stezky linie 
památková zóna polygon 
památné stromy bod 
NKP bod 
sjezdovky polygon 
turistické trasy linie 
VKP bod, polygon 

ÚAP 2010 

ZCHÚ polygon 
budovy budovy polygon 

MěÚ Třinec 

parcely 
2011 

parcely polygon 

9.2 Potenciál dílčích témat lokalizačních a realizačních 
předpokladů 

9.2.1 Přírodní předpoklady 

Atraktivita reliéfu 

Pro získání informací o nadmořských výškách zájmového území byl vytvořen digitální 
model reliéfu, a to z vrstev ZABAGEDu pomocí extenze Spatial Analyst, funkce Topo To 

Raster. Pro vytvoření DMR byly použity jednak výškopisné vrstvy (vrstevnice, kótované 
body), jednak vrstva vodních ploch, vodních toků a administrativní hranice zájmového 
území. Výsledný rastr byl reklasifikován do 6 kategorií, jež vesměs odpovídají rozmezím 
nadmořských výšek morfometrických typů reliéfu uvedených v kapitole 6.1.1 (tab. 12). 
Plochým hornatinám (více než 900,01 m n. m.) byla přiřazena hodnota 6, členitým 
vrchovinám (750,01–900,00 m n. m.) hodnota 5, plochým vrchovinám (600,01–750,00 
m n. m.) hodnota 4, členitým pahorkatinám (450,01–600,00 m n. m.) hodnota 3, plochým 
pahorkatinám buď hodnota 2 (300,01–450,00 m n. m.) nebo hodnota 1 (méně než 300,00 
m n. m). 
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Reklasifikovaný rastr včetně vzdálenosti 500 m od hranice SO ORP Třinec zahrnoval 
pouze území v rámci České republiky. Kategorie nadmořských výšek na území Polska 
byly vytvořeny na základě digitalizace vybraných vrstevnic (300, 450, 600, 750 a 900 
m n. m.). Pokladem byla naskenovaná a georeferencovaná turistická mapa (Slezské 
Beskydy a Jablunkovsko, 1:50 000). Vytvořené polygony s údaji o kategoriích 
nadmořských výšek ve vzdálenosti 500 m od zájmového území byly převedeny na rastr, 
jež byl pomocí mapové algebry připojen k rastru pokrývajícím okolí zájmového území 
v rámci ČR. 

Dále byla pomocí DMR vytvořena rastrová vrstva, představující relativní členitost reliéfu – 
v definovaném okolí (buňka velikosti 1000 m x 1000 m) bylo zjišťováno rozpětí nejmenší 
a největší hodnoty (funkce Focal Statistics, způsob výpočtu Range). Podle zjištěného 
rozpětí vyl rastr reklasifikován do 6 kategorií s hodnotami 1–6 (podle relativní výškové 
členitosti uvedené v tab. 12 v kapitole 6.1.1, přičemž hodnota 1 byla přidělena územím 
s výškovou členitostí méně než 30 m, hodnota 6 byla přidělena územím s výškovou 
členitostí více než 300 m). Následně byla pomocí mapové algebry sečtena vrstva s údaji 
o nadmořských výškách s vrstvou relativní výškové členitosti a byla aplikována funkce 
Focal Statistics, nově vzniklý rastr byl reklasifikován do 4 kategorií potenciálu atraktivity 
reliéfu (viz obr. 17). Podíl jednotlivých významových kategorií potenciálu na území obcí je 
zobrazen v grafu 1. 

 
Obr. 17 Potenciál atraktivity reliéfu v obcích zájmového území 
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Graf 1: Podíl kategorií potenciálu atraktivity reliéfu v obcích zájmového území 

Atraktivita území 

Atraktivitu území lze přirovnat k potenciálním rekreačním plochám v kapitole 6.1.2, avšak 
s tím, že atraktivita území je klasifikována odlišným způsobem – na základě dat landuse, 
jež charakterizují využití území. Potenciální rekreační plochy jsou totiž vymezeny údaji dle 
katastru nemovitostí, tyto údaje v určité míře neodpovídají skutečnosti – vlastníci využívají 
pozemky jiným způsobem než je vedeno v KN, aniž by byla změna způsobu využití v KN 
zaznamenána. Zároveň tento způsob vymezení rekreačních ploch vybírá jen určité části 
území, nehodnotí celou zájmovou oblast. Z tohoto důvodu byly rekreačně využitelné 
plochy, představující atraktivitu území, hodnoceny podle dat landuse. Každému typu ploch 
byla přiřazena hodnota 0–3, a to podle jejich charakteru (viz tab. 27). Plochy na území 
Polska byly digitalizovány na podkladě ortofoto snímků. 

Tab. 27: Přiřazení hodnot typům ploch landuse 

Hodnota Typy ploch landuse 

0 
lom/výsypka/písek, městská zástavba, most, nepropustný povrch, panelové sídliště, 
průmyslový areál, velká budova 

1 otevřená plocha/zemědělská plocha, vesnická zástavba, zahrádkářská kolonie 

2 řídký les/křoviny/park, sad, vodní plocha/tok 

3 jehličnatý les, liniové stromové porosty, listnatý les, paseka 

Vrstva ploch Landuse s přiřazenými hodnotami, která zahrnuje vzdálenost 500 m od 
zájmového území, byla zrasterizována a následně po aplikaci funkce Focal Statistics 
reklasifikována do 4 kategorií (viz obr. 18). Podíl jednotlivých významových kategorií 
výsledného potenciálu na území obcí je zobrazen v grafu 2. 
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Obr. 18: Potenciál atraktivity území v obcích zájmového území 
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Graf 2: Podíl kategorií potenciálu atraktivity reliéfu v obcích zájmového území 

Vodní toky a vodní plochy 

Vrstva vodních toků v zájmovém území a v jeho okolí byla převzata z dat ZABAGED. 
Vodní toky na území Polska byly digitalizovány na podkladě turistické mapy (Slezské 
Beskydy a Jablunkovsko, 1:50 000). Vrstva vodních ploch byla vytvořena z dat 
ZABAGED, přičemž byly vynechány umělé vodní plochy (bazény, retenční nádrže apod.) 
a některé vodní plochy byly doplněny na podkladě ortofoto snímků. Úseky vodních toků 
byly podle svého charakteru rozděleny do 4 kategorií, označeny hodnotou 1–4 a následně 
byly kolem nich vytvořeny obalové zóny (buffery). Hodnota 1 byla přidělena úsekům 
vodních toků, jež byly v atributové tabulce charakterizovány jako podzemní vodní tok 
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(buffer 5 m). Hodnota 2 byla přiřazena úsekům povrchových vodních toků, které mají úzké 
říční koryto – jedná se především o horní části toků pramenících v horských a podhorských 
oblastech (buffer 10 m). Hodnota 3 byla přidělena úsekům, jež mají menší spád a širší říční 
profil (buffer 15 m). Hodnota 4 byla přiřazena největšímu vodnímu toku v zájmovém 
území – řece Olši (buffer 20 m). Všem vodním plochám byla přiřazena hodnota 4. 
Následně byla vrstva s obalovými zónami vodních toků i vrstva vodních ploch převedena 
na rastr a s využitím mapové algebry byly obě vrstvy sečteny. Po aplikaci funkce Focal 
Statistics byl rastr opět reklasifikován do 4 kategorií (viz obr. 19) Podíl jednotlivých 
významových kategorií výsledného potenciálu na území obcí je zobrazen v grafu 3. 

 
Obr. 19: Potenciál vodních ploch a toků v obcích zájmového území 
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Graf 3: Podíl kategorií potenciálu vodních ploch a toků v obcích zájmového území 
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Chráněná území 

Vrstvy zvláště chráněných území (velkoplošné – CHKO, maloplošné – NPR, PP, PR) byly 
převzaty z údajů o území (součást ÚAP), přičemž mimo zájmové území (do vzdálenosti 
500 m) zasahuje kromě CHKO Beskydy, PR Velké Doly a PR Ropice také PP Vysutý  
a PP Filipka. Na území Polska se nachází přírodní rezervace Czantoria – tato plocha byla 
digitalizována na podkladě turistické mapy (Těšínské Slezsko, 1:50 000). Dále byla pro 
zpracování použita vrstva památných stromů a registrovaných VKP (z dat ÚAP). Vrstva 
památných stromů byla doplněna o dva geoprvky, nacházející se mimo zájmové území.  

Vrstvě CHKO Beskydy (velkoplošné ZCHÚ) byla přidělena hodnota 3. Všem 
maloplošným ZCHÚ byly vytvořeny obalové zóny (buffer 500 m) a byla jim přiřazena 
hodnota 2. Ostatním prvkům (památné stromy, VKP) byla přidělena hodnota 1, zároveň 
byla vytvořena obalová zóna (buffer 500 m). Všechny uvedené vrstvy byly zrasterizovány 
a sečteny s využitím mapové algebry. Následně byla provedena analýza funkcí Focal 
Statistics a výsledný rastr byl reklasifikován do 4 kategorií (viz obr. 20). Podíl jednotlivých 
významových kategorií výsledného potenciálu na území obcí je zobrazen v grafu 4. 

 
Obr. 20: Potenciál chráněných území v obcích zájmového území 
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Graf 4: Podíl kategorií potenciálu chráněných území v obcích zájmového území 

9.2.2 Kulturně-historické předpoklady 

Vrstva nemovitých kulturních památek (bodová) a vrstva památkové zóny (polygonová) 
byla převzata z dat ÚAP, vrstva ostatních kulturně-historických objektů (bodová) 
a kulturních zařízení (bodová) byla vytvořena na základě vlastního šetření. Kolem všech tří 
bodových vrstev byly vytvořeny obalové zóny (vzdálenost 500 m) s hodnotou 1, následně 
zrasterizovány a sečteny pomocí mapové algebry společně s vrstvou památkové zóny (také 
přidělena hodnota 1. Výsledný rastr po použití funkce Focal Statistics a po reklasifikaci je 
znázorněn na obr. 21 a v příloze 3. Podíl jednotlivých kategorií potenciálu viz graf 5. 

 
Obr. 21: Potenciál kulturně-historických předpokladů v obcích zájmového území 
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Graf 5: Podíl kategorií potenciálu kulturně-historických předpokladů v obcích zájmového území 

9.2.3 Dopravní infrastruktura 

Silniční infrastruktura – veřejná silniční doprava 

Vrstva autobusových zastávek (bodová) byla vytvořena vlastním šetřením na podkladě 
ortofoto snímků, do vrstvy bylo zařazeno i 11 zastávek nacházejících se mimo zájmové 
území. Podle jízdního řádu (Veolia Transport, 2010) byl zjišťován počet spojů, které 
během dne zastaví na jednotlivých zastávkách. Podle frekvence spojů během dne byly 
zastávkám přiděleny hodnoty 1–4. Přidělení hodnot bylo prováděno individuálně podle 
obcí a s ohledem na to, zda se jedná o zastávky MHD či zastávky příměstské dopravy.. 
Následně byla vytvořená nová polygonová vrstva, a to vytvořením Thiessenových 
polygonů – jednotlivým zastávkám byla přiřazena určitá zóna obslužnosti. 

Dále byla vytvořena vrstva, charakterizující docházkovou vzdálenost autobusových 
zastávek. Kolem bodových prvků představující autobusové zastávky byly vytvořeny 3 
buffery docházkových vzdáleností s intervaly 500 m, jimž byla přiřazena hodnota 2–4 
(buffer 500 m – hodnota 4, buffer 1000 m – hodnota 3, buffer 1500 m – hodnota 2). 
Ostatnímu území, jež představovalo vzdálenost od zastávky více než 1 500 m, byla 
přiřazena hodnota 1. Vzniklá vrstva byla převedena na rastr, sečtena s rastrovou vrstvou 
Thiessenových polygonů a po aplikaci funkce Focal Statistics reklasifikována do 4 
kategorií (viz obr. 22). Podíl jednotlivých významových kategorií potenciálu na území obcí 
je zobrazen v grafu 6. 
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Obr. 22: Potenciál veřejné silniční dopravy v obcích zájmového území 
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Graf 6: Podíl kategorií potenciálu veřejné silniční dopravy v obcích zájmového území 

Silniční infrastruktura – osobní silniční doprava 

Vrstva silnic (liniová) byla převzata z dat ZABAGED, vrstva zahrnuje kromě silnic 1.–3. 
třídy také rychlostní silnici nacházející se mimo zájmové území. Vrstva byla doplněna 
o silnici na území Polska a částečně upravena ve 2 úsecích tak, aby odpovídala skutečnosti. 
Liniím byly vytvořeny 3 buffery s přidělenými hodnotami (buffer 500 m – hodnota 4, 
buffer 1000 m – hodnota 3, buffer 1500 m – hodnota 2), ostatnímu území byla přidělena 
hodnota 1. Vytvořená vrstva charakterizuje jakousi dosažitelnost silnic. 
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Silnice 1.–3. třídy v zájmovém území mají podobný charakter – převážně procházejí 
zastavěným územím obcí a šířky komunikací se nijak výrazně neodlišují, proto nebyly 
nijak hodnotově rozlišovány. Důležitá je ovšem přítomnost rychlostní silnici v blízkosti 
zájmového území, proto byl kolem této linie vytvořen buffer 500 m, jemuž byla přiřazena 
hodnota 4. Vytvořená vrstva byla převedena na rastr a přičtena k vrstvě charakterizující 
dosažitelnost silnic. Následně byla použita funkce Focal Statistics a získaná vrstva byla 
reklasifikována do 4 kategorií (viz obr. 23). Podíl jednotlivých významových kategorií 
potenciálu viz graf 7 

 
Obr. 23:Potenciál osobní silniční dopravy v obcích zájmového území 
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Graf 7: Podíl kategorií potenciálu osobní silniční dopravy v obcích zájmového území 
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Železniční infrastruktura – veřejná železniční doprava 

V rámci železniční infrastruktury je zjišťován potenciál veřejné železniční dopravy na 
základě vrstvy železničních zastávek ze ZABAGEDu. Kolem bodových prvků byly 
vytvořeny 3 buffery a jim byly přiřazeny hodnoty (1 000 m – hodnota 4, 2 000 m – 
hodnota 3, 3 000 m – hodnota 2), zbylému území byla přiřazena hodnota 1. Dále byl 
vytvořena vrstva s bufferem 1 000 m kolem železniční stanice Třinec, jež představuje 
zastávku pro mezinárodní vlakové spoje. Tomuto bufferu byla přiřazena hodnota 4. Obě 
vytvořené vrstvy byly zrasterizovány, sečteny a po použití funkce Focal Statistics byla 
nově získaná vrstva reklasifikována do 4 kategorií (viz obr. 24). Podíl jednotlivých 
významových kategorií výsledného potenciálu je zobrazen v grafu 8. 

 
Obr. 24: Potenciál veřejné železniční dopravy v obcích zájmového území 
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Graf 8: Podíl kategorií potenciálu veřejné železniční dopravy v obcích zájmového území 
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9.2.4 Suprastruktura 

Ubytovací infrastruktura – ubytovací zařízení 

Vrstva ubytovacích zařízení hromadného typu byla vytvořena na základě vlastního šetření, 
bylo do ní zařazeno i 16 objektů nacházejících se mimo zájmové území. Seznam těchto 
ubytovacích zařízení včetně jejich lůžkové kapacity je uveden v příloze 1. Ubytovací 
zařízení byla rozdělena podle lůžkové kapacity do 4 kategorií a podle toho jim byla 
přidělena hodnota 1–4.  

Zařízením s kapacitou do 10 lůžek byla přiřazena hodnota 1, zařízením s 11–30 lůžky 
hodnota 2, zařízením s 31–60 lůžky hodnota 3 a zařízením s 61 a více lůžky hodnota 4. 
Jednotlivým skupinám byly vytvořeny obalové zóny (buffer 500 m), jež byly převedeny na 
rastr a sečteny pomocí mapové algebry. Výsledný reklasifikovaný rastr po aplikaci funkce 
Focal Statistics je znázorněn na obr. 25. Podíl jednotlivých významových kategorií 
výsledného potenciálu na území obcí je zobrazen v grafu 9. 

 
Obr. 25: Potenciál ubytovacích zařízení v obcích zájmového území 
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Graf 9: Podíl kategorií potenciálu ubytovacích zařízení v obcích zájmového území 

Ubytovací infrastruktura – objekty individuální rekreace 

Vrstva objektů individuální rekreace byla vytvořena postupem uvedeným v kapitole 7.2.1. 
Navíc byla vytvořena vrstva zahrádkových osad (na základě ortofoto snímků). Objektům 
individuální rekreace bez možnosti přenocování a zahrádkovým osadám byla přidělena 
hodnota 1 a byla jim vytvořena obalová zóna (buffer 100 m). Objektům individuální 
rekreace s možností přenocování byla přidělena hodnota 2 a také jim byla vytvořena 
obalová zóna (buffer 100 m). Následně byly tyto vrstvy převedeny na rastr, sečteny a po použití 

funkce Focal Statistics reklasifikovány do 4 kategorií (viz obr. 26). Podíl jednotlivých 
významových kategorií výsledného potenciálu na území obcí je zobrazen v grafu 10. 

 
Obr. 26: Potenciál individuální rekreace v obcích zájmového území 
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Graf 10: Podíl kategorií potenciálu individuální rekreace v obcích zájmového území 

Stravovací zařízení 

Vrstva stravovacích zařízení byla vytvořena na základě vlastního šetření, bylo do ní 
zařazeno i 21 objektů nacházejících se mimo zájmové území. Stravovací zařízení byla 
rozdělena podle stravovací funkce do 2 kategorií – restauračním zařízením byla přidělena 
hodnota 2, ostatním zařízením hodnota 1 (bistra, bufety, hostince, kavárny, cukrárny). 
Oběma skupinám byla vytvořena obalová zóna (buffer 500 m), vrstvy byly převedeny na 
rastr a sečteny pomocí mapové algebry. Potenciál stravovacích zařízení vzniklý 
aplikováním funkce Focal Statistics a následnou reklasifikací je znázorněn na obr. 27. 
Podíl jednotlivých významových kategorií potenciálu viz graf 11. 

 
Obr. 27: Potenciál stravovacích zařízení v obcích zájmového území 
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Graf 11: Podíl kategorií potenciálu stravovacích zařízení v obcích zájmového území 

Infrastruktura pro pěší turistiku, cykloturistiku a hipoturistiku 

Vrstva turistických tras, vrstva naučných stezek a vrstva cyklotras byla převzata z dat 
ÚAP, přičemž tyto vrstvy byly upravovány – na podkladě turistických map (Slezské 
Beskydy a Jablunkovsko, 1:50 000; Těšínské Slezsko, 1:50 000; Naučná stezka Prašivá, 
1:25 000) byly doplněny turistické trasy nacházející se na území Polska, chybějící 
cyklotrasy v zájmovém území, cyklotrasy nacházející se za hranicí zájmového území a dvě 
naučné stezky (Prašivá, Rytířská – na území Polska). Trasa pro hipoturistiku byla 
vytvořena nově na podkladě turistické mapy (Mikroregionální mapa, 1:85 000). 

Všem liniovým vrstvám byly vytvořeny obalové zóny (buffer 100 m) s hodnotou 1, jež 
byly převedeny na rastr. Vrstva turistických tras a naučných stezek byla sečtena, následně 
byla aplikována funkce Focal Statistics a výsledný rastr byl reklasifikován do 4 kategorií 
potenciálu pěších turistických tras (viz obr. 28). Obdobně byly získány i rastrové vrstvy 
potenciálu cyklistických tras a tras pro hipoturistiku (viz obr. 29 a 30), přičemž do výpočtu 
vstupovala příslušná rastrová vrstva, vytvořená z obalových zón (buffer 100 m a přiřazená 
hodnota 1). Podíl jednotlivých významových kategorií výsledných potenciálů na území 
obcí je zobrazen v grafu 12, 13 a 14. 
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Obr. 28: Potenciál pěších turistických tras v obcích zájmového území 
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Graf 12: Podíl kategorií potenciálu pěších turistických tras v obcích zájmového území 
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Obr. 29: Potenciál cyklistických tras v obcích zájmového území 
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Graf 13: Podíl kategorií potenciálu atraktivity reliéfu v obcích zájmového území 



Anna Sikorová: Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území SO ORP Třinec 
 

2012 67 

 
Obr. 30: Potenciál tras pro hipoturistiku v obcích zájmového území 
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Graf 14: Podíl kategorií potenciálu tras pro hipoturistiku v obcích zájmového území 

Infrastruktura pro zimní sporty 

Vrstva lyžařských tras a vrstva sjezdovek byla převzata z dat ÚAP, obě byly dále 
upravovány – byly doplněny lyžařské trasy podle turistických map (Slezské Beskydy 
a Jablunkovsko, 1:50 000; Beskydy na běžkách, 1:60 000) a plochy sjezdovek mimo 
zájmové území na podkladě ortofoto snímků. Problémem u lyžařských tras byla 
nejednotnost mapových podkladů, mapy se lišily svou tematickou složkou a trasy pro 
běžecké lyžování nebyly shodné – proto bylo přihlédnuto k informacím na turistických 
rozcestnících, které jsou umístěny v místech průběhu turistických tras.  
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Nově byla vytvořena vrstva s objektem zimního stadionu a skokanského můstku – těmto 
objektům byla vytvořena obalová zóna (buffer 500 m) s hodnotou 1. Lyžařským trasám 
byla vytvořena obalová zóna (buffer 100 m), přičemž udržovaným lyžařským trasám byla 
přidělena hodnota 3, ostatním trasám pro běžecké lyžování byla přidělena hodnota 2. 
Sjezdovkám byla vytvořena obalová zóna (buffer 500 m) s hodnotou 3. Všechny obalové 
zóny byly převedeny na rastr a sečteny. Následně byla použita funkce Focal Statistics 
a výsledný rastr byl reklasifikován do 4 kategorií potenciálu (viz obr. 31). 

 
Obr. 31: Potenciál infrastruktury pro zimní sporty v obcích zájmového území 

Doprovodná turistická infrastruktura 

Vrstvy s objekty doprovodné turistické infrastruktury byly vytvořeny na základě vlastního 
šetření. Většinou se jedná o bodové prvky, liniemi jsou vyjádřeny lanovky a plochou 
golfový areál. Všem prvkům byla vytvořena obalová zóna (buffer 500 m) a přidělena 
hodnota 1–3 . Hodnota 1 byla přidělena vrstvě s fotbalovými hřišti, víceúčelovými hřišti 
a tenisovými kurty. Hodnota 2 byla přidělena ostatním sportovním zařízením, relaxačním 
zařízením, zábavním zařízením, jízdárnám a stájím, cvičné horolezecké skále, startovacím 
plochám paraglidingu a golfovému areálu. Hodnota 3 byla přiřazena objektům technické 
infrastruktury – lanovkám a rozhlednám.  

Všechny ohodnocené vrstvy byly převedeny na rastr a sečteny. Výsledná vrstva po použití 
funkce Focal Statisticks a reklasifikaci znázorňuje potenciál doprovodné turistické 
infrastruktury (viz obr. 32). Podíl jednotlivých významových kategorií výsledného 
potenciálu na území obcí je zobrazen v grafu 15. 
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Obr. 32: Potenciál doprovodné turistické infrastruktury v obcích zájmového území 
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Graf 15: Podíl kategorií potenciálu doprovodné turistické infrastruktury v obcích zájmového území 

Ostatní služby 

Vrstvy s objekty ostatních služeb byly vytvořeny na základě vlastního šetření – jedná se 
o bankomaty, čerpací stanice a infocentra. Všem třem vrstvám byla vytvořena obalová 
zóna (buffer 500 m), jímž byla přidělena hodnota 1. Vrstvy byly následně zrasterizovány, 
sečteny a po aplikaci funkce Focal Statistics reklasifikovány (viz obr. 33).  
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Obr. 33: Potenciál ostatních služeb v obcích zájmového území 

9.3 Potenciál lokalizačních předpokladů 

Potenciál lokalizačních předpokladů v zájmovém území byl vytvořen sečtením rastrových 
vrstev potenciálů dílčích složek (přírodní předpoklady a kulturně-historické předpoklady). 
Vzhledem k tomu, že do složky přírodních předpokladů jsou zahrnuty 4 tematické vrstvy 
potenciálu a kulturně-historické jsou zastoupeny pouze jednou, byly tematickým vrstvám 
přírodních předpokladů přiděleny váhy (potenciál atraktivity reliéfu 40 %, potenciál 
atraktivity území 20 %, potenciál chráněných území 30 %, potenciál vodních ploch a toků 
10 %). Takto upravené potenciály byly sečteny pomocí mapové algebry do jedné vrstvy 
(viz obr. 34). 

Následně byla sečtena vrstva s potenciálem přírodních předpokladů a vrstva s potenciálem 
kulturně-historických předpokladů (obr. 21), přičemž první uvedená byla vynásobena 
váhou 60 %, druhá váhou 40 %. (viz tab. 28). Výsledný potenciál lokalizačních 
předpokladů je zobrazen na obr. 35 a příloze 4. Podíl jednotlivých významových kategorií 
výsledného potenciálu lokalizačních předpokladů na území obcí je zobrazen v grafu 16. 

Stanovení vah pro sečtení jednotlivých vrstev je subjektivní – bylo určeno na základě 
důležitosti tematické vrstvy v rámci přírodních předpokladů. Také stanovení vah pro 
složky a vrstvy v rámci realizačních předpokladů je přiřazeno na základě expertního 
odhadu autorky, jež vychází ze znalostí místních poměrů zájmového území a dostatečných 
informacích o zjištěných lokalizačních a realizačních předpokladech pro cestovní ruch. 
Přidělení vah jednotlivým tematickým vrstvám, dílčím složkám a skupinám předpokladů 
pro cestovní ruch je uvedeno v tab. 28.  
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.  
Obr. 34: Potenciál přírodních předpokladů v obcích zájmového území  

hodnocený metodou s využitím GIS 

 
Obr. 35: Potenciál lokalizačních předpokladů hodnocený metodou s využitím GIS  
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Graf 16: Podíl kategorií potenciálu lokalizačních předpokladů v obcích zájmového území 

Tab. 28: Přidělení vah tematickým vrstvám, dílčím složkám a skupinám předpokladů  
v rámci hodnocení potenciálu metodou s využitím GIS 

Skupiny  
předpokladů 

Váha 
Dílčí složky 

předpokladů 
Váha Tematické vrstvy Váha 

Atraktivita reliéfu 0,4 
Atraktivita území 0,2 
Chráněná území 0,3 

Přírodní 0,6 

Vodní plochy a toky 0,1 
Lokalizační 0,5 

Kulturně-historické 0,4 Kulturně-historické předpoklady 1 
Veřejná silniční doprava 0,4 
Osobní silniční doprava 0,4 

Dopravní 
infrastruktura 

0,4 
Veřejná železniční doprava 0,2 
Ubytovací zařízení 0,15 
Individuální rekreace 0,05 
Stravovací zařízení 0,15 
Pěší turistické trasy 0,15 
Cyklistické trasy 0,15 
Trasy pro hipoturistiku 0,1 
Doprovodná turistická infrastruktura 0,1 
Infrastruktura pro zimní sporty 0,1 

Realizační 0,5 

Suprastruktura 0,6 

Ostatní služby 0,05 

9.4 Potenciál realizačních předpokladů 

Potenciál realizačních předpokladů byl vytvořen součtem rastrových vrstev potenciálů 
dílčích složek – dopravní infrastruktura a suprastruktura (ohodnocené příslušnými váhami). 
Dílčí složky vznikly součtem potenciálů tematických vrstev, jímž byly přiděleny váhy (viz 
tab. 28). Potenciál těchto dílčích předpokladů je zachycen na obr. 36 a 37 (rovněž v příloze 
5 a 6). Potenciál všech realizačních předpokladů je znázorněn na obr 38 a také v příloze 7. 
Podíl jednotlivých významových kategorií potenciálu realizačních předpokladů je zobrazen 
v grafu 17. 
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Obr. 36: Potenciál dopravní infrastruktury hodnocený metodou s využitím GIS 

 
Obr. 37: Potenciál suprastruktury hodnocený metodou s využitím GIS 
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Obr. 38: Potenciál lokalizačních předpokladů hodnocený metodou s využitím GIS 
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Graf 17: Podíl kategorií potenciálu realizačních předpokladů v obcích zájmového území 

9.5 Celkový potenciál cestovního ruchu 

Celkový potenciál cestovního ruchu byl vytvořen součtem vrstev potenciálů lokalizačních 
a realizačních předpokladů, jímž byly přiřazeny rovnocenné váhy (viz tab. 28). Výsledný 
potenciál je znázorněn na obr. 39 a v příloze 8. Podíl jednotlivých významových kategorií 
potenciálu cestovního ruchu je zobrazen v grafu 18. 
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Obr. 39: Potenciál cestovního ruchu hodnocený metodou s využitím GIS 
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Graf 18: Podíl kategorií potenciálu cestovního ruchu v obcích zájmového území 

 

9.6 SWOT analýza 

Silné stránky 

Ø atraktivní reliéf z hlediska nadmořských výšek i relativní výškové členitosti  

Ø velký podíl ploch s estetickou a krajinotvornou hodnotou 
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Ø hustá síť vodních toků vytvářející v podhorských oblastech malebná údolí 

Ø přítomnost kulturního a společenského centra spádového regionu (Třinec) 

Ø dobré pokrytí území veřejnou silniční dopravou 

Ø přítomnost vlakové stanice, v nichž zastavují mezinárodní vlakové spoje (Třinec) 

Ø návaznost západní části zájmového území na rychlostní komunikaci 

Ø velké pokrytí území sítí pěších turistických a cyklistických tras 

Slabé stránky 

Ø negativní působení areálu Třineckých železáren na přijíždějící návštěvníky 

Ø severozápadní část zájmového území představuje hlavně zemědělské plochy nevhodné 
pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu 

Ø chybějící kulturní památka nadregionálního významu 

Ø chybějící zázemí kulturních zařízení ve většině obcí zájmového území 

Ø nízký počet ubytovacích zařízení s více než 60 lůžky 

Příležitosti 

Ø realizace nových stravovacích zařízení a ubytovacích zařízení k zajištění zkvalitnění 
služeb 

Ø zpřístupnění významných vrcholů vybudováním lanovek (např. vrcholy Velká 
Čantoryje a Kozubová) 

Ø doplnění zázemí pro hipoturistiku 

Ø rozšíření sítě bankomatů v blízkosti ubytovacích a stravovacích zařízení 

Ø rozšíření služeb doprovodné infrastruktury v blízkosti turistických chat 

Ø vybudování obchvatu silnice 1. třídy 

Ø zkvalitnění a doplnění služeb lyžařských středisek 

Ø vybudování čerpací stanice v západní části území (Hnojník, Střítež) 

Hrozby 

Ø zhoršování technického stavu kulturně-historických památek 

Ø odliv návštěvníků nedostatečnou nabídkou v oblasti služeb cestovního ruchu 
a doprovodných aktivit 

Ø zhoršování technického stavu pěších turistických tras a cyklotras 
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10 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
Výsledky hodnocení potenciálu jsou prezentovány formou mapových výstupů a grafů 
podle dvou metod hodnocení potenciálu cestovního ruchu. Klasická metoda pro hodnocení 
potenciálu se vztahovala na administrativní území obcí a hodnotila obce dle významových 
stupňů stanovených kritérií (váhy byly kritériím přiděleny na základě párového 
srovnávání). Aplikování této metody byly obce zařazeny do 4 kategorií potenciálu 
cestovního ruchu, přičemž byly hodnoceny zvlášť i skupiny (potenciál lokalizačních 
předpokladů, potenciál realizačních předpokladů) a dílčí složky předpokladů (potenciál 
přírodních předpokladů, potenciál kulturně-historických předpokladů, potenciál dopravní 
infrastruktury, potenciál suprastruktury). Všechny typy uvedených potenciálů jsou 
zobrazeny mapovými výstupy v příloze 2–8 společně s typy potenciálů vytvořených 
metodou využívající GIS nástroje.  

Na základě těchto mapových výstupů lze konstatovat, že z výsledků dle metody 
využívající GIS nástroje lze získat lepší informace o zájmovém území a jeho prostorových 
vztazích. Výsledky získané klasickou metodou jsou jednak zkreslovány tím, že se vztahují 
na území obcí, jednak si na základě nich nelze vytvořit nijakou představu o charakteru 
a vlastnostech území. 

Vlastní metodický postup pro hodnocení potenciálu vykazoval sice jistou míru 
subjektivity, přesto je tato míra zčásti potlačena použitím objektivních a ucelených zdrojů 
dat.  Metoda expertního hodnocení se může zdát jako subjektivní, ovšem zakládá se na 
znalostech místních poměrů a získání objektivních informací o území. 

Jakákoliv volba vah a metoda jejich stanovení má zčásti subjektivní charakter – řídí se 
zásadou čím důležitější kritérium, tím větší váha. Při hodnocení potenciálu však také záleží 
na výběru zájmového území, každé může mít odlišný charakter, a proto by měla být váha 
stanovena s ohledem na přednosti jednotlivých zájmových území. I sebelepší metoda pro 
stanovení vah může být ve výsledku zkreslena nedostatečným či nepřesným shromážděním 
podkladových dat (viz příloha 9 – aktualizace potenciálu cestovního ruchu na území ORP 
Třinec podle metodiky ÚÚR z roku 2010).  

Vlastní metodický postup navíc bral ohled na významné prvky v blízkosti konkrétního 
území a z hodnocení potenciálu tak vyplývají i návaznosti na území mimo správní obvod 
ORP Třinec. Většina metodik hodnotí přítomnost/počet výskytů lokalizačních 
a realizačních předpokladů v obci, vlastní metodický postup je zaměřen hlavně na místo 
výskytu konkrétních prvků – tím je dosaženo lepší vypovídající hodnoty závěrečných 
výsledků. V porovnání s klasickou metodou je tato metoda využívající nástroje GIS 
přínosnější z hlediska hodnocení potenciálu cestovního ruchu. 
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11 ZÁVĚR 
Diplomová práce se zabývala hodnocením potenciálu cestovního ruchu. Cílem této práce 
bylo kromě rešerše literatury s podobnou problematikou také vymezení lokalizačních 
a realizačních předpokladů pro cestovní ruch, vytvoření metodiky pro hodnocení 
potenciálu s využitím nástrojů GIS a její porovnání s obvykle používanými teoretickými 
přístupy. Lokalizační a realizační předpoklady byly vymezeny pro celé zájmové území 
a částečně i jeho okolí, na základě těchto předpokladů byla aplikována nejprve obvykle 
používaná metoda vztahující své hodnocení na administrativní území obcí.  

Následně byla aplikována metoda s využitím nástrojů GIS v rastrovém prostředí – snahou 
metody bylo poukázat na důraz prostorového uspořádání lokalizačních a realizačních 
předpokladů. Hodnocení potenciálu cestovního ruchu podle této metody bylo zaměřeno na 
hodnocení konkrétních území, nebylo limitováno administrativními hranicemi obcí. 
Zároveň byly do hodnocení potenciálu zahrnuty i vlivy okolí.  

Výsledky obou metod byly prezentovány mapovými výstupy, které obsahovaly jednak 
celkový potenciál cestovního ruchu, jednak i potenciály obou skupin předpokladů a jejich 
dílčích složek. Na základě porovnání mapových výstupů lze tvrdit, že výsledky dosažené 
použitím nástrojů GIS mají jednoznačně lepší vypovídající hodnotu co se týče znázornění 
prostorových vztahů v území – v rámci jednotlivých druhů potenciálů jsou identifikovány 
oblasti s větší koncentrací daných předpokladů. 

Na závěr lze konstatovat, že stanovený cíl práce byl splněn. Byly vymezeny předpoklady 
pro cestovní ruch, dále byly s ohledem na dosavadní teoretické přístupy navrženy základní 
principy pro vytvoření vlastní metodiky využívající nástroje GIS. Pro dosažení výsledků 
hodnocení potenciálu byla aplikována jednak klasická metoda, jednak vlastní metoda, obě 
metody byly porovnány, přičemž byl vyzdvižen význam metody využívající GIS nástroje. 
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Příloha 1: Ubytovací zařízení v zájmovém území a jeho okolí k 31. 12. 2011 

Obec/stát Ubytovací zařízení 
Lůžková 
kapacita 

Obec/stát Ubytovací zařízení 
Lůžková 
kapacita 

Chata Loučka 8 Chata Swiatowid 12 
Chata U Jeníka 15 Pod Jaworem 15 
Chata U Pramene 7 Hotel Poniwiec 49 
Chata v Beskydech  9 Středisko Stožek 55 
Motel Bajusz 12 Turistická chata Soszow 33 
Penzion Doktor 18 

Polsko 

Turistická chata Stožek 72 
Penzion Na Konečné 22 Ropice Penzion Mlýn 27 
Penzion Stadion 48 Hotel Javor 97 
Penzion U Konviček 9 Chata Miroslav Kouřil 6 

Bystřice 

Ubytovna Vitality Slezsko 50 Penzion Pod Lípou 45 
Dolní Lomná Horská chata Kamenitý 19 Penzion Řeka 22 

Dřevjanka 6 Penzion U Kata 12 
Hnojník Ubytovna Hnojník - Hotel 

Park 
12 

Řeka 

Turistická základna 
Juventus 

53 

Smilovice Středisko Karmel 50 
Chata Hrádek 43 

Střítež Ubytovna ve Stříteži 8 Hrádek 
Motorest Boal 10 Bike and Ski chalupa 6 

Horský hotel Ondráš 85 
Horská chata Javorový  
a lyžařská chata 

95 

Hotel Godula 40 Horská chata Kozinec 26 
Hotel Premiér 120 Hotel Steel 247 
Chalupa v Komorní 
Lhotce 

9 Hotel Třinec 287 

Penzion Koliba 45 Chalupa v Oldřichovicích 15 
Penzion Ligotka 22 Penzion a ubytovna Svět 35 
Penzion Zátiší 75 Penzion Ema 4 

Komorní 
Lhotka 

Turistický hotel Säntis 20 Penzion Graffiti 24 
Chata Klus Vilém 6 Penzion Gutská bašta 13 
Chata Na Kyčeře 30 Penzion Požárník 50 
Chata v Košařiskách - 
Machačný 

15 Penzion Stáje 20 

Rekreační středisko 
Pasieczki 

44 Penzion u Haliny 55 

Košařiska 

Turistická chata Ostrý 20 Penzion U Půdy 16 
Chata Kozubová 60 Penzion U Vlastíků 8 

Milíkov 
Penzion Pod Kozubovou 12 Restaurace na Lanovce 5 
Horská chata Na Kotaři 32 Ubytování Alwa 4 

Morávka 
Horská chata Ropička 30 

Ubytování v soukromí - 
Tomáš Raszka 

5 

Chata Hluchová 23 

Třinec 

Ubytovna Třinec 15 
Penzion Ovečka 38 Apartmán Iceland Vault 5 
Penzion u Gazdy 8 

Vělopolí 
U strhaného klempíře 13 

Rekreace Nýdek - 
Huslíková Dagmar 

10 Hotel Vitality 84 
Nýdek 

Veranda pod Čantoryjí 21 Penzion U Koníků 8 
Hotel Lepiarzowka 52 

Vendryně 

Penzion Verdi 5 
Polsko 

Hotel Soszow 58 
Vyšní 
Lhoty 

Horská chata Na Prašivé 25 
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