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atraktivita území



atraktivita území = 
model kvality území



proč atraktivita území?

současnost vyžaduje efektivní 
nakládání s potenciálem území

epidemie, energetická krize, vojenské konflikty, 
klimatická krize, nedostatek surovin, krize demokracie, 
boj za udržitelnost, ztráta diverzity… 



atraktivita území 
pro koho / co

komplexní, multidimenzionální, subjektivní



existující nástroje nestačí

univerzální atraktivita

tabulky a texty

pořadí

statistická data

administrativní hranice

statické mapy

cílové skupiny

mapy a grafy

pořadí nebo homogenní skupiny

statistická i VGI data

nejen administrativní hranice

statické mapy i dynamické aplikace



ochrany
přírody

rodin 
s dětmi

hub4everybody

území atraktivní z hlediska



online interaktivní aplikace

klasifikační schémata

role

úlohy

skupiny dat, 
včetně důležitosti

datové sady

Podrobné informace o území (pop-up)

ovládání mapy

správce vrstev

zdroje dat



atraktivita & regionální rozvoj

https://hub.polirural.eu/hsl-ng/rural-attractiveness-cz/



atraktivita & regionální rozvoj



atraktivita & regionální rozvoj



sportovci

začátečníci

senioři

atraktivita & destinační management

rodiny s dětmi
pomezí tyrolska a salzburska, zima 2022/23



atraktivita & udržitelnost

● datové sady world bank, které 
odpovídají un sdg (sustainable 
development goals)

● nehledáme pořadí, ale podobnost 
(klastry)

publikováno na konferenci ist-africa 2021



atraktivita & cestovní ruch



lokální atraktivita

rodiny s dětmi příroda cyklistika



půdní 
vlhkost 

(dlouhodobá 
měření)

atraktivita & precizní zemědělství

detekce 
homogenních 

ploch 
(prostorové 
vzorce) a 

atypických 
hodnot 
měření



atraktivita & huby



atraktivita & technologie

● tabulkový procesor
● qgis (open-source gis)

○ pluginy grass, qgis plugin for publishing thematic maps as WMS, heat map plugin 
● r (volně dostupný statistický software

○ r markdown, knihovny factoextra, cluster, vim
● hub4everybody

○ hslayer, layman, micka

● kombinujeme přístupy data science, machine learning, geomatiky, 
statistiky, sémantického inženýrství…



atraktivita & umělá inteligence



atraktivita & publikace

● international cartographic conference 2021
● 24. kartografická konference 2021
● ist-africa 2021, 2022
● eurocarto 2022
● icc&gis 2022
● open spring inspire hackathon 2021
● agrihub inspire hackathon 2022



proč atraktivita území?

atraktivita umožňuje 
modelovat, najít a popsat 
potenciál území pro různé 

účely



● témata
● heterogenní data, včetně dat sbíraných veřejností (vgi)
● různé úrovně detailu - státy, nuts, obce, pozemky
● administrativní hranice, gridy (přirozené hranice)
● pořadí, klastry (hierarchické i nehierarchické)
● mapy, dendrogramy, wms, interaktivní aplikace

o čem je atraktivita? aneb co umíme



pro koho je atraktivita?

cestovní ruch  

zemědělství

vzdělávání podnikání a 
investice

regionální 
rozvoj, 

rozvojová 
pomoc a 
veřejná 
správa

spolupráce a 
síťování



budoucnost
● existující propojení s 

○ data science - big data, vgi, sensory…
○ machine learning / umělá inteligence
○ sémantické inženýrství

● kombinace s virtuální a rozšířenou realitou
● nové video na YouTube



děkuji 
za pozornost


