
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ�SKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 

 

 

 

 

 

Venkovský cestovní ruch v turistické oblasti Valašsko-Beskydy 

Rural tourism in region Valašsko-Beskydy 

 

 

 

 

 

 

 

 
Student:    Iva Ondr�šová 
Vedoucí bakalá�ské práce:     Ing. Lenka Dur�áková 
 
 

 

 

 

 

 Ostrava 2009 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prohlášení 

 

Místop�ísežn� prohlašuji, že jsem celou práci, v�etn� všech p�íloh, vypracovala samostatn�. 

P�ílohu �. 2, danou mi k dispozici, jsem samostatn� doplnila. 

 
 

V Uherském Hradišti dne 30. dubna 2009                                           

 ......................................   

                                podpis 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pod�kování 

 

D�kuji Ing. Lence Dur�ákové, Ev� Lap�íkové a mým rodi��m za p�ipomínky, cenné rady a 

trp�livost. 

 



 

OBSAH 
 

ÚVOD ............................................................................................................................................. 8 

Cíl práce ......................................................................................................................................... 9 

Metodika práce.............................................................................................................................. 9 

2.   TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMU................................................................................ 10 

    2.1   Vymezení pojmu venkov .................................................................................................. 10 

  2.2   Po�átky venkovského cestovního ruchu ........................................................................... 10 

         2.2.1   Po�átky venkovského cestovního ruchu na našem území........................................ .11 

  2.3   Formy venkovského cestovního ruchu.............................................................................. 11 

  2.4   Služby p�i venkovském cestovním ruchu.......................................................................... 13    

 2.4.1   Ubytovací služby....................................................................................................... 13     

 2.4.1.1   Certifikace ..................................................................................................... 14 

 2.4.2   Stravovací služby ...................................................................................................... 15 

 2.4.3   Dopl�kové služby...................................................................................................... 15 

 2.4.3.1   Doprovodné programy .................................................................................. 16 

  2.5   Organizace p�sobící ve venkovském cestovním ruchu..................................................... 18 

  2.6   Podnikání ve venkovském cestovním ruchu ..................................................................... 19 

 2.6.1   Podnikatelské právnické minimum ........................................................................... 21 

 2.6.2   P�ínosy p�i podnikání ve venkovském cestovním ruchu........................................... 22  

 2.6.3   Problémy a rizika s rozvojem venkovského cestovního ruchu ................................. 23 

  2.7   Komunika�ní mix – propagace ......................................................................................... 24 

 2.7.1   Informa�ní centrum venkovských region�................................................................ 25 

  2.7.2   Ostatní ....................................................................................................................... 25 

  2.8   Cestovní kancelá�e ............................................................................................................ 25 

  2.9   Charakteristika zákazník� venkovského cestovního ruchu............................................... 26 

3.   APLIKA�NÍ �ÁST .............................................................................................................. 28 

  3.1   Charakteristika turistické oblasti ....................................................................................... 28 

   3.2   Materiáln� - technické vybavení obcí ............................................................................... 30 

  3.3   P�írodní atraktivity ............................................................................................................ 31 

  3.4   Kulturn�-historické atraktivity .......................................................................................... 32 



 

  3.5   Finan�ní podpora pro rozvoj venkovského cestovního ruchu........................................... 33 

  3.6 Venkovský cestovní ruch v oblasti Beskydy-Valašsko....................................................... 34 

 3.6.1   Chaty a chalupy......................................................................................................... 34 

 3.6.2   Agroturistika a ekoagrotustika .................................................................................. 35 

            3.6.2.1   Vybrané subjekty v turistické oblasti Beskydy-Valašsko………………………35 

 3.6.2.2   Celková charakteristika ....................................................................................... 39 

 3.6.2.3   Nabídka a aktivity subjekt�................................................................................. 40 

  3.6.2.4   Ceny poskytovaných služeb ................................................................................ 41 

 3.6.3.   Ekoturistika .............................................................................................................. 42 

  3.7   Propagace .......................................................................................................................... 44 

  3.8   Nov� chystaná realizace a její p�edpoklady ...................................................................... 44 

  3.9   Nabídka konkuren�ních turistických oblastí ..................................................................... 45 

4.   VLASTNÍ PR�ZKUM ......................................................................................................... 46 

  4.1   SWOT analýza nabídky venkovského cestovního ruchu.................................................. 46 

ZÁV�R......................................................................................................................................... 50 

SEZNAM LITERATURY .......................................................................................................... 52 

SEZNAM ZKRATEK A SYMBOL� 

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDK� BAKALÁ�SKÉ PRÁCE 

SEZNAM P�ÍLOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8

ÚVOD 
 

�lov�k hledá r�zné zp�soby, jak si nejlépe ve svém volném �ase odpo�inout od stresu a 

starostí, které ho každodenn� provázejí. Jedna z možností, která se mu nabízí, je volba ur�ité 

formy cestovního ruchu, která mu p�inese relaxaci od všedního života. A práv� forma cestovního 

ruchu zam��ená na venkov m�že být jednou z alternativ, jak na�erpat novou sílu a energii. 

  

Venkovský cestovní ruch má n�kolik charakteristických rys�, které je pot�eba jak            

ze strany podnikajících subjekt�, tak ze strany ú�astník�, dodržovat. Aby se venkovský cestovní 

ruch mohl uplatnit v dané oblasti, pot�ebuje k tomu p�edevším vhodné p�írodní a              

sociáln�-kulturní podmínky, které jsou základním prvkem tohoto druhu cestovního ruchu. 

Venkovský cestovní ruch proto lze za�adit do tzv. m�kkého cestovního ruchu, který se vyzna�uje 

p�átelským vztahem k životnímu prost�edí. Soust�e�uje se totiž jen na malé skupinky turist�, 

kte�í mají snahu respektovat místní prost�edí a snaží se sžít s místními obyvateli.  

 

I když ur�ité formy venkovského cestovního ruchu nejsou na území �eské republiky tak 

rozší�ené a vyhledávané jako ve sv�t�, p�esto se lze s nimi setkat v n�kterých turistických 

oblastech. Mezi n� pat�í i turistická oblast Beskydy-Valašsko, která disponuje hned n�kolika 

aspekty, které umož�ují se na venkovský cestovní ruch zam��it. 

 

Svou popularitu si venkovský cestovní ruch získává díky své jedine�nosti, kterou on sám 

disponuje. Pro ú�astníka tohoto druhu cestovního ruchu to m�že znamenat nevšední zážitek, 

odpo�inek a pohodu v nenarušeném prost�edí �i únik od masov� p�epln�ných rekrea�ních 

st�edisek. Venkovský cestovní ruch má být p�ínosný nejen pro samotné provozovatele, ale i     

pro obce a další subjekty. 

 

 

.  
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Cíl práce 

 
Cílem mé bakalá�ské práce je p�iblížit pojem venkovský cestovní ruch se zam��ením       

na turistickou oblast Beskydy-Valašsko. 

 

Metodika práce 

 
Pro vypracování této bakalá�ské práce byla použita rešeršn�-kompila�ní metoda, tedy sb�r 

a kompletace dat pro jejich následnou interpretaci. 

Teoretická �ást je zam��ena na venkovský cestovní ruch jako celek. Seznamuje s jeho 

specifiky a podmínkami pro jeho další rozvoj. V aplika�ní �ásti je p�iblížena turistická oblast 

Beskydy-Valašsko a vybrané subjekty provozující venkovský cestovní ruch. Protože oficiáln� 

neexistuje žádná statistika o venkovském cestovním ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko, 

nepoda�ilo se mi tedy ani zjistit informace o celkovém po�tu subjekt� provozujících venkovský 

cestovní ruch a ani kolik turist� využilo t�chto služeb. V poslední �ásti je vypracována SWOT 

analýza, která zhodnocuje celkový stav a postoj turistické oblasti k venkovskému cestovnímu 

ruchu.  

V hranatých závorkách jsou uvedena �ísla, které odkazují na seznam literatury na konci 

práce. Poznámky pod �arou bylo použito k vysv�tlení a k ujasn�ní informací vztahujících se 

k textu. Seznam zkratek je uveden na konci práce. 
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2.   TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMU  

 
 2.1   Vymezení pojmu venkov 

 

 Venkovský cestovní ruch se odehrává na venkov�, který nelze jednozna�n� pojmenovat. 

Definice se totiž r�zní jak v rámci jednotlivých studijních oblastí (geografické, sociologické, 

demografické ad.), tak i v rámci jednotlivých region� a stát�. Obecn� se venkovem nazývají 

oblasti volné nezastav�né krajiny a venkovských osídlení, které lze vymezit jako ur�itý souhrn 

venkovských sídel, zem�d�lských a vodních ploch, les�, ploch místních komunikací a ostatních 

ploch nacházejících se v tomto prostoru. Venkov se oby�ejn� vyzna�uje menší hustotou osídlení, 

menšími sídly, vyšší zam�stnaností v zem�d�lství (p�ípadn� lesnictví, rybolovu a dalších 

�innostech primárního sektoru), ur�itým sepjetím místních obyvatel s p�írodou a krajinou, 

architektonickým rázem a charakterem zástavby a ur�itým životním stylem, který se �asto 

výrazn� liší od m�stského. N�které z t�chto typických znak� venkova však mohou být                  

v sou�asnosti již zna�n� potla�eny. Pro zachování mezinárodních srovnání používá Eurostat 

definici vyplývající z OECD, která je založena na podílu obyvatelstva, jež žije na území                

s hustotou zalidn�ní menší než 150 obyvatel/km2. V �eské republice se využívá pojmu 

venkovské obce, u kterých je ur�ujícím kritériem velikost sídla. Tato definice �íká, že                 

za venkovské obce považujeme území se sídly, ve kterých trvale žije mén� než 2 000 obyvatel. 

[17] 

 

2.2   Po�átky venkovského cestovního ruchu 

  

 Poprvé se venkovský cestovní ruch objevil v USA v 60. letech 20. století, kde m�l dv� 

podoby a to: 

� turismus na ran�i, 

� turismus v rekrea�ních centrech. 

 V prvním p�ípad� se jednalo o turismus se zam��ením na zem�d�lské práce, kdy jsou 

turisté ubytováni p�ímo na zem�d�lské usedlosti. Naopak ve druhém p�ípad� ú�astníci cestovního 

ruchu pouze pozorují aktivity farmá�� v dané venkovské lokalit�, ve které se nachází hotel nebo 

turistické letovisko zajiš	ující jejich ubytování. [30] 
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2.2.1   Po�átky venkovského cestovního ruchu na našem území 

 

 Prázdninové pobyty u známých a p�átel na venkov�, které vyhledávala p�edevším m�stská 

st�ední vrstva, byly oblíbené už za první republiky. Poté nastal trend vlastních chat a chalup a 

teprve na za�átku 90. let se za�alo rozvíjet podnikání ve venkovském cestovním ruchu v d�sledku 

zachování prosperity v zem�d�lství a venkovského osídlení. 

 

2.3 Formy venkovského cestovního ruchu  

 

Venkovský cestovní ruch p�edstavuje souborné ozna�ení pro druh cestovního ruchu           

s vícedenním pobytem a s rekrea�ními aktivitami na venkov�. M�že se nap�íklad jednat o p�ší 

turistiku, jízdu na kole nebo na koni, práci na farm�, pozorování domácích zví�at nebo konzumaci 

potravin vyprodukovaných na farm�. [5] Dovolená strávená ve venkovském prost�edí má být 

nejen p�íjemná, ale p�edevším pro turistu p�ínosná a zábavná. 

 

V �eské republice je možné rozd�lit venkovský cestovní ruch do �ty� specifických forem 

a to na: 

� chata�ení a chalupa�ení 

� agroturismus 

� ekoagroturismus 

� ekoturismus 

 

Chata�ení a chalupa�ení jsou formy venkovského cestovního ruchu, které p�edstavují 

rekreaci na venkov�. Tento tradi�ní fenomén u nás p�etrvává asi už 40 let. V sou�astné dob� 

tém�� 15% obyvatel v �eské republice má k dispozici chalupu �i chatu a zájem vlastnit „druhé 

obydlí“ neustále roste. [9] Vzhledem k organi�t�jšímu umíst�ní chalup ve vztahu ke krajin� a 

lidským sídl�m má výrazn� nižší dopad na krajinu v porovnání s chata�ením. [5] Chata�ení a 

chalupa�ení pat�í mezi významnou sou�ást domácího cestovního ruchu, které je realizováno 

mimo ve�ejné formy cestovního ruchu. Podle agentury STEM v roce 2007 strávilo 39% 

ekonomicky aktivních �ech� nejdelší �ást své dovolené práv� v t�chto objektech. [27] 
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Agroturismus, �asto také ozna�ovaný jako dovolená na statku, nabízí turistické nebo 

rekrea�ní pobyty na venkov� v rodinných farmách. Hlavní náplní pobytu je poznávání 

alternativního zp�sobu života v blízkém kontaktu s p�írodou. Ú�astník�m venkovského 

cestovního ruchu  je umožn�no se podílet na zem�d�lských �innostech nebo provozovat aktivní 

odpo�inek podle vlastního zájmu. Mohou se voln� pohybovat po statku a seznamovat se tak 

s hospodá�skými zví�aty a objekty. N�které farmy nabízí svým zákazník�m domácí stravování �i 

ochutnávky a nákup plodin, které se na farm� p�ímo vyp�stovaly. Ú�astníci nejsou omezeni jen 

pobytem na farm�, ale mohou také vyrazit na výlety do vzdálen�jšího okolí. 

 

Ministerstvo zem�d�lství �eské republiky definuje agroturistiku jako formu venkovské 

turistiky, která je provozována podnikateli v zem�d�lské výrob� a slouží jim jako dodate�ný nebo 

další finan�ní zdroj k udržení nebo rozší�ení hlavního podnikatelského programu, tj. výroby 

zem�d�lských produkt� (podle zákona �.105/1990 Sb. o soukromém podnikání ob�an�). Tržby    

ze zem�d�lské výroby by vždy m�ly pro podnikatele v agroturistice p�edstavovat nejmén� 51% 

celkových tržeb. [1] 

 

Agroturismus je realizován zejména v Evrop�, kde se tento termín poprvé objevil             

v 70. letech 20. století. Jeho rychlý rozkv�t nastal nap�íklad ve Francii, v Itálii nebo v Irsku.  

 

Ekoagroturistika je na rozdíl od agroturistiky více zam��ena na šetrn�jší provozování 

cestovního ruchu. Ú�astníci využívají k pohybu vlastních sil, jsou motivováni poznáním venkova 

a jeho okolí. Ubytování je zajiš	ováno v rodinných farmách, které se zabývají alternativním 

zem�d�lstvím tzn. že zem�d�lci preferují p�írodní postupy a minimalizují používání um�lých 

hnojiv a um�le vyrobených látek proti šk�dc�m jako jsou nap�íklad syntetické pesticidy nebo 

herbicidy. Farmy, které up�ednost�ují alternativní zem�d�lství mohou získat certifikát Produkt 

ekologického zem�d�lství. Tento certifikát zaru�uje, že plodiny vyp�stované na této farm� jsou 

bez chemie, tedy tzv. bioprodukty. 

 

Mezi aktivity ú�astník� venkovského cestovního ruchu pat�í zejména konzumace 

alternativn� p�stovaných a upravených potravin ze zdroj� farmy, práce na farm�, jízda na koni a 
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blízký kontakt s p�írodou.�[5] Rostoucí zájem o biopotraviny zvyšuje i po�et ekofarem. V prosinci 

2007 bylo evidováno 1 250 ekofarem, což je o 350 více než v roce 2006. [33]              

 

V dob�, kdy si �lov�k �ím dál více uv�domuje svou zodpov�dnost v��i p�írod�, p�icházejí 

n�které cestovní kancelá�e, agentury a další subjekty p�sobící v cestovním ruchu s nabídkou 

ekoturistiky. Zákazník má tak unikátní možnost navštívit nenarušené území se vzácnou flórou a 

faunou. V podstat� se jedná o šetrné poznávání p�írodních rezervací, chrán�ných krajinných 

oblastí, národních park� a dalších p�írodních atraktivit. Cestovním kancelá�ím �i agenturám, 

které jsou skute�n� zam��eny na ekoturistiku, jsou ud�lovány eko certifikáty a tyto subjekty by 

m�ly i poskytovat služby odborného pr�vodce. Tato forma dovolené je spíše rozší�ena 

v zahrani�í.  

 

Ú�astníci ekoturismu si musí být v�domi toho, že se stávají sou�ástí chrán�ného prost�edí, 

a proto musí jednat tak, aby bylo toto prost�edí co nejmén� poškozováno jejich návšt�vou. 

Existují dokonce i pravidla, která zahrnují nejd�ležit�jší body chování správného ekoturisty 

(p�íloha �. 1). Lze p�edpokládat, že význam ekoturistiky, který je znám též pod termínem zelené 

prázdniny, bude r�st se zvyšující industrializací. 

 

2.4   Služby p�i venkovském cestovním ruchu 

 

 Služby p�i venkovském cestovním ruchu lze rozd�lit na: 

� základní, kam pat�í ubytovací a stravovací služby, 

� služby dopl�kové, které závisí na nabídce provozovatele venkovského cestovního ruchu a 

možnostech strávení volného �asu, které nabízí venkovské prost�edí. 

 

2.4.1   Ubytovací služby 

  

Ú�astníci venkovského cestovního ruchu mají n�kolik možností pro výb�r ubytovaní 

v r�zných cenových hladinách. M�že se jednat o ubytování v soukromí nebo v menších 

hromadných ubytovacích za�ízeních. U obou druh� ubytovaní má ubytovací prostor vytvá�et 

pohodlnou a p�íjemnou atmosféru pro hosta. Ve vybavení interiéru by m�ly p�evládat p�írodní 
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materiály, které umoc�ují pocit s venkovským prost�edím. Podnikatelé provozují ubytování           

na základ� živnostenského zákona pod živností volnou. Právní vztah mezi ubytovaným hostem a 

ubytovatelem pak �eší ob�anský zákoník.  

 

 Ubytování v soukromí se provozuje bu� na zem�d�lských usedlostech (farmách),            

v rodinných domech nebo v chalupách, chatách �i srubech. Turisté mohou také p�espávat            

ve vlastních stanech nebo karavanech. K tomu však musí být zajišt�na dostate�ná plocha                 

na pozemku objektu. N�které farmy dokonce nabízí p�enocování i na seníku. Ubytovací kapacita 

objektu by nem�la p�esáhnout dvanáct l�žek. Pro ubytování v soukromí se doporu�uje 

maximáln� deset l�žek na jeden objekt, a to proto, že p�i tomto po�tu   l�žek lze v rámci volné 

živnosti – ubytovací služby podávat i snídan�. [3] Toto kritérium vychází z ECEAT.  

 Mezi hromadné ubytovací za�ízení �adíme malé hotely a penziony s kapacitou do 50 

l�žek. Díky omezené kapacit� l�žek jsou eliminovány negativní projevy masového turismu a 

ubytování tak nese nádech rodinného zázemí. Host získává pocit sounáležitosti s farmá�skou 

rodinou. 

 

2.4.1.1   Certifikace 

 

 Podnikatelé ve venkovském cestovním ruchu mají možnost požádat o certifikaci 

ubytovacího za�ízení, která pro n� znamená zna�nou konkuren�ní výhodu. Certifikovaná 

ubytovací za�ízení jsou totiž p�ednostn� propagována �eskou centrálou cestovního ruchu            

na výstavách a veletrzích, ale hlavn� certifikace je podmínkou pro získání dotací z ve�ejných 

fond�. Certifikace je d�ležitá i pro zákazníka, který má díky ní p�ehled o standartu a kvalit� 

nabízených služeb. Certifikaci nena�izuje žádný zákon a závisí pouze na podnikateli 

venkovského cestovního ruchu, zda se pro ni dobrovoln� rozhodne. Ud�lování certifikace        

pro soukromé ubytování má na starosti Svaz venkovské turistiky nebo Evropské centrum pro eko 

agro turistiku. Certifikace u hromadného ubytovacího za�ízení kategorie hotel a penzion je 

provád�na Asociací hotel� a restaurací �R, u kemp� a chatových osad pak Živnostenským 

spole�enstvem a u ubytoven ji ud�luje Klub �eských turist�. Ubytovací za�ízení m�že dále získat 

tzv. “zelený“ certifikát, který ud�luje ECEAT za zodpov�dné chování v��i životnímu prost�edí. 

V �eské republice už bylo takto certifikováno 120 za�ízení, z toho asi sto na venkov�. [24] 
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2.4.2   Stravovací služby 

 

 Ú�astníci venkovského cestovního ruchu o�ekávají, že jim provozovatel venkovského 

za�ízení umožní stravování. To bývá zajišt�no bu�: 

� p�ímo v ubytovacím za�ízení, ve kterém provozovatel poskytuje sám hostovi stravování 

nebo mu dá k dispozici vlastní kuchy�ku k p�íprav� jídla. Ú�astníci venkovského 

cestovního ruchu, kte�í pobývají na zem�d�lské usedlosti mají jedine�nou p�íležitost 

konzumovat produkty vyp�stované p�ímo na farm�, ale také ochutnat �erstvé mléko, sýr a 

další produkty. K dispozici m�že být tábo�išt� nebo gril sloužící k opékání a k p�íprav� 

pokrm�.  

� anebo host využije stravovacích služeb v provozovnách, které se nachází v blízkosti místa 

pobytu.   

 V míst� pobytu dále mohou ú�astníci venkovského cestovního ruchu ochutnat lokální �i 

krajové speciality nebo se zú�astnit zabija�kových �i hodových oslav. To vše p�ináší ú�astník�m 

venkovského cestovního ruchu neoby�ejný gastronomický zážitek.  

 

 Služby ve stravování upravuje živnostenský zákon pod �emeslnou živností. Pokud tedy 

podnikatel poskytuje ubytování s polopenzí nebo celodenním stravováním, m�že provozovat ob� 

�innosti pod jednou živností a to �emeslnou. 

 

2.4.3   Dopl�kové služby 

 

Pro uspokojení zákazníka není d�ležité jenom poskytovat kvalitní základní služby, ale je 

pot�eba hostovi nabídnout i n�co navíc a to dopl�kové služby, které mají za úkol pobyt                  

na venkov� zatraktivnit. Dopl�kové služby však nemusí nutn� poskytovat jen provozovatel 

venkovského objektu. P�íležitosti by m�ly využít i jiné podnikatelské subjekty provozující svoji 

�innost v blízkosti tohoto objektu a vytvá�et tak produkty �i balí�ky služeb pro uspokojení hosta. 

Díky nim se pak venkovský prostor stává zajímav�jší a pozitivn� ovliv�uje rozhodování 

potenciálního zákazníka.  
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Dopl�kové služby by m�ly tvo�it: 

1. služby poskytované nejenom ú�astník�m venkovského cestovního ruchu, ale i dalším 

návšt�vník�m, nebo z�ásti i místnímu obyvatelstvu jako nap�íklad informa�ní, obchodní, 

spole�enské ad. služby, 

2. služby volného �asu, v�etn� animace, ur�ené hlavn� ú�astník�m venkovského cestovního 

ruchu. [4]�� 

 

Provozovatel venkovského za�ízení musí mít na pam�ti, že každý zákazník je specifická 

individualita, která vyžaduje jiný p�ístup chování a má rozdílné požadavky ohledn� dopl�kových 

služeb. 

 

2.4.3.1   Doprovodné programy 

 

Mezi hlavní dopl�kové služby �adíme p�edevším doprovodné programy, které nabízejí 

host�m možnosti, jak strávit sv�j pobyt na venkov�. Pro tyto programy by m�lo být 

charakteristické to, že budou:  

• mít vztah k venkovské mentalit�, 

• prezentovat historické, kulturní a p�írodní zázemí venkova, 

• t�žit ze specifik daného venkovského území, 

• prezentovat venkovské území jako jedine�né turistické specifikum – i jako  

  dobrodružství. [31] 

 

 Doprovodné programy u zem�d�lských subjekt� mohou zahrnovat ú�ast na zem�d�lských 

pracích, kdy host m�že jen p�ihlížet nebo se jich aktivn� zú�astnit a to nap�íklad pomocí            

p�i sklizni zem�d�lských plodin nebo s pé�í o hospodá�ská zví�ata. K pobytu na zem�d�lské 

usedlosti pat�í i možnost nau�it se n�které �innosti využitelné i po skon�ení pobytu na venkov�. 

Pat�í k nim pe�ení chleba, domácí výroba sýra �i zava�enin. [4] 

 

Mimo zem�d�lské práce lze do doprovodných program� dále za�adit lov zv��e, ryba�ení, 

letní a zimní sporty. Pro ú�astníka venkovského cestovního ruchu je p�ínosem, pokud má 

možnost si zap�j�it sportovní pot�eby p�ímo u provozovatele venkovského objektu �i u jiných 
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podnikatel� v míst� pobytu. Mezi oblíbené volno�asové aktivity, jež se nej�ast�ji na území �eské 

republiky objevují, lze uvést p�ší turistiku, jezdectví a cykloturistiku.  

 

 P�ší turistika motivuje ú�astníky aktivním pohybem v p�írod� a bezprost�edním 

kontaktem s p�írodou. Realizuje se nej�ast�ji prost�ednictvím ch�ze v p�írod�, v níž se ú�astník 

pohybuje po barevn� vyzna�ených turistických stezkách. [5] 

 

Jezdecká turistika zažívá v �eské republice velký rozvoj. N�které zem�d�lské usedlosti 

nabízí svým zákazník�m vyjíž�ky na koních, projíž�ky v bry�ce a v zim� na saních. Jízda        

na koni pomáhá zlepšovat jak fyzickou tak psychickou stránku �lov�ka. Roste také zájem o 

hipoterapii, která je vhodná pro nemocné a postižené zákazníky. 

 

Cestování na kole pat�í nejen u nás mezi oblíbenou formu sportovn�-turistického 

cestovního ruchu. Cyklisté se pohybují po cyklostezkách nebo cyklotrasách a to nej�ast�ji 

pomocí trekingového nebo horského kola. Cykloturistika je jednou z možností, jak p�ilákat 

cyklisty do míst, kam by sami nezavítali a umožnit jim tak nap�íklad poznávat místní p�írodu, 

okolí a kulturn�-historické památky. 

 

Do doprovodných program� lze také p�i�adit i folklorní slavnosti, jarmarky, tradice a 

tradi�ní �emesla �i výrobky, které jsou pro dané místo specifické. Ú�astník venkovského 

cestovního ruchu tak m�že zažít n�co neobvyklého a nového, m�že se seznámit s �emeslnou 

výrobou �i zú�astnit se akcí, které jsou spjaty s kalendá�ním rokem. Sou�ástí dopl�kových služeb 

jsou �asto také aktivity místního obyvatelstva, místních spolk�, svaz�, a sdružení (rybá��, 

divadelních ochotník�, folklorních skupin apod.). D�ležitá je jejich vzájemná kooperace. [4]   

 

Tyto doprovodné programy jsou zam��eny p�edevším na exteriér, proto je nutné mít 

p�ipraveny i alternativy, jak strávit volný �as v p�ípad� špatného po�así. Jedná se pak zejména o 

r�zné spole�enské hry, p�ednášky, seznámení s ru�ními pracemi �i sledování film�. 

 

V�tšina ú�astník� venkovského cestovního ruchu se dopravuje do místa pobytu vlastními 

auty. Provozovatel by proto nem�l zanedbávat nabídku i do vzdálen�jších míst, které disponují 
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historickými a p�írodními zajímavostmi nebo mohou nabídnout nákupní možnosti, zábavné 

atrakce �i r�zné spole�enské a kulturní akce. Návšt�vník�m bez motorových vozidel je vhodné 

dát k dispozici p�ehled autobusových a železni�ních spoj�, p�ípadn� nabídku výlet� cestovních 

kancelá�í. [4]  

 

2.5   Organizace p	sobící ve venkovském cestovním ruchu  

  

V �eské republice existují r�zné organizace, které se snaží rozvíjet a podporovat 

venkovský cestovní ruch a jeho jednotlivé formy. Uv�domují si, že cestovní ruch je specifický 

obor, který pot�ebuje vzd�lané a kvalifikované pracovníky. Proto tyto organizace poskytují 

pot�ebné informace a poradenství ohledn� podnikání v  této form� cestovního ruchu. Mezi tyto 

organizace pat�í ECEAT CZ, Svaz venkovské turistiky, Eurogites a ostatní orgány a organizace. 

 

ECEAT CZ, tedy evropské centrum eko agro turistiky, je �eská nevládní organizace, 

která je �lenem ECEAT-International. Cílem této organizace je p�isp�t k udržitelnému rozvoji 

prost�ednictvím odpov�dného cestovního ruchu. ECEAT CZ provozuje globální hodnotící systém 

kvality produkt� cestovního ruchu z pohledu udržitelnosti. Také p�ipravuje a realizuje rozvojové i 

inovativní projekty pro podnikatele, obce, regiony a instituce. Vytvá�í produkty cestovního ruchu, 

jež vyhovují nejvyšším profesionálním požadavk�m a p�itom jsou ohleduplné k prost�edí, kde 

jsou realizovány. [34] K jeho produkt�m pat�í: 

� Prázdniny na venkov� (www.prazdninynavenkove.cz) – na tomto internetovém portálu je 

poskytována nabídka ubytovacího za�ízení na venkov�. Na projektu se spolupodílejí i 

další organizace.  

� Zelené prázdniny –  zam��ují se na eko pobyty. 

� Stezky d�dictví - využívají p�írodního, kulturního a technického potenciálu k rozvoji 

odpov�dného cestovního ruchu v mikroregionech a krajích. 

 

Svaz venkovské turistiky je dobrovolné, nepolitické profesní sdružení podnikatel�         

ve venkovském cestovním ruchu a dalších p�íznivc�. Byl založen v roce 1997 jako Svaz 

podnikatel� ve venkovské turistice a agroturistice a pozd�ji byl p�ejmenován na Svaz venkovské 

turistiky. Svaz je �lenem Svazu obchodu a cestovního ruchu a mezinárodní organizace svaz� 
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venkovské turistiky Eurogites. Svou �inností chce p�isp�t k ekonomickému, kulturnímu a 

spole�enskému oživení venkova, obnov� jeho tradic, údržb� krajiny i ke stabilizaci jeho osídlení. 

Zajiš	uje zavád�ní do praxe a kontrolu kvalitativních standard� ubytovacích kapacit na venkov� a 

pomáhá p�i rozvoji odborných schopností poskytovatel� služeb ve venkovském cestovním ruchu. 

Ve spolupráci s partnery, zejména krajskými ú�ady, agenturou CzechTourism a ECEAT CZ 

pomáhá p�i propagaci ubytovacích za�ízení svých �len�. [19] 

 

Eurogites je mezinárodní organizace svaz� venkovské turistiky,� která si klade za cíl 

propagovat venkovský cestovní ruch v jednotlivých zemích, které se p�evážn� nacházejí na území 

evropského kontinentu. Nyní se jedná o 26 zemí. 

Organizace vytvo�ila kritéria kvality v oblasti venkovského cestovního ruchu, poskytuje 

stru�né informace o ur�ité zemi a umož�uje spojení s organizacemi venkovského cestovního 

ruchu, které nabízejí ubytování v zemi, ve které p�sobí.  

 

Mezi ostatní orgány a organizace podporující venkovský cestovní ruch pat�í �eská 

centrála cestovního ruchu /Czech Tourism/, PRO-BIO Svaz ekologických zem�d�lc� �R, 

Ministerstvo zem�d�lství �R, Ministerstvo pro místní rozvoj �R, Ministerstvo životního 

prost�edí �R, A.T.I.S a další. [1] 
 

2.6   Podnikání ve venkovském cestovním ruchu 

  

 Na rozdíl od n�mecky mluvících soused� využívají �eští zem�d�lci málo p�íležitosti 

podnikat v (eko)agroturistice. Mezi hlavní d�vody, pro� se vyhýbají tomuto podnikání, pat�í 

vstupní investice, jejichž návratnost je nejrizikov�jším faktorem a také malé zkušenosti 

s provozem.  

 �eská republika má zájem na rozvoji venkovského cestovního ruchu, proto poskytuje 

finan�ní podpory z fondu: 

� Ministerstva pro místní rozvoj �R - navrhlo pro rok 2009 program Podpora obnovy 

venkova, který si klade za cíl podpo�it obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program 

p�edpokládá participaci obyvatel venkova, ob�anských spolk� a sdružení p�i obnov� 

jejich obce v souladu s místními tradicemi. P�íjemci podpory jsou vymezeni a 
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specifikováni pro každý z p�ti dota�ních titul� zvláš	. Obecn� se však jedná o obce �i 

svazky.�[18]  

� Ministerstva zem�d�lství �R, které vytvo�ilo Program  rozvoje venkova, který se 

vztahuje na období 2007 – 2013. Tento program se skládá ze �ty� os, z nichž pro rozvoj a 

podporu venkovského cestovního ruchu je nejd�ležit�jší III. osa - Kvalita života              

ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodá�ského venkova v bod� týkajícího 

se p�edevším Podpory cestovního ruchu. Tato �ást projektu se vztahuje na obce do 2 000 

obyvatel nacházející se na území �R a p�íjemcem podpory se m�že stát zem�d�lský 

podnikatel a to jak fyzická tak i právnická osoba, nezem�d�lský podnikatel pouze pokud 

�innost zahajuje, nebo má kratší než dvouletou historii a neziskové organizace (v�etn� 

zájmových sdružení a spolk�) s právní subjektivitou. Jedná se o p�ímou nenávratnou 

dotaci, kdy 75% je hrazeno ze zdroj� EU a 25% je financováno z ve�ejných zdroj� �R a 

minimální celkové zp�sobilé výdaje na projekt jsou 50 000 K�. [20]                                                    

� Jednotlivých kraj	 �R  

� Evropské unie 

 

 Nutné pro získání podpory je p�edložit vypracovaný projekt v souladu s platnou právní 

úpravou. Podnikatel, který se rozhodne provozovat svou �innost ve venkovském cestovním ruchu, 

musí mít dostate�né znalosti o všech pot�ebných podmínkách, ustanovení, p�edpisech a zákonech 

týkajících se podnikání v této oblasti. Musí si být v�dom rizika, do kterého vstupuje a 

po�áte�ních vklad�, které je nutné vložit do podnikání. Proto je pot�ebné si zpracovat 

podnikatelský zám�r, který by m�l dát zárove� odpov�� na otázku, zda má projekt šanci usp�t   

na trhu cestovního ruchu. V po�átcích podnikání slouží zisk k dalšímu investování a nelze tedy 

o�ekávat, že p�jde ihned o ziskovou �innost, která je vlastn� podstatou podnikání. 

 

 V podnikání je d�ležité si ujasnit cíle, kterých chce provozovatel dosáhnout a na jaké 

cílové trhy se zam��í. Je proto zapot�ebí vytvo�it strategický plán, jehož sou�ástí je i analýza 

prost�edí, která vypovídá o silných a slabých stránkách provozovatele a p�ednostech �i ohrožení 

vycházející z jeho okolí. Provozovatel musí p�i sestavování strategického plánu dbát i                

na dodržování charakteristik typických pro venkovský cestovní ruch. Krom� informací o trhu a 

chování zákazník� je zapot�ebí sledovat i sou�astné trendy. 
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 Pro za�ínající i sou�astné podnikatele a ostatní subjekty p�sobící ve venkovském 

cestovním ruchu existuje nabídka r�zných kurz�, které si kladou za cíl zvýšit kvalifikaci osob 

pracujících �i podnikajících ve venkovském cestovním ruchu a posílit jejich pov�domí o 

podnikání v této oblasti. 

 

2.6.1   Podnikatelské právnické minimum 

 

� Obchodní zákoník (�. 513/1991 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) vymezuje osobní 

p�sobnost zákona – ur�uje subjekty a objekty obchodn� právních vztah� a vymezuje 

pojem „podnikání“ a upravuje vztahy v obchodních spole�nostech. 

� Živnostenský zákon (�. 455/1991 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) obsahuje d�ležitá 

ustanovení týkající se rozd�lení živností, živnostenského oprávn�ní, provozování v�tšího 

po�tu živností, odborné zp�sobilosti. 

� Ob�anský zákoník (�. 40/1964 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) definuje smlouvu o 

ubytování a odpov�dnost za škodu zp�sobenou host�m ztrátou v�cí uložených                  

v místnostech, kde jsou ubytováni. 

� Zákon o dani z p�íjm	 (�. 586/1992 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) �eší da� z p�íjm� 

fyzických a právnických osob, da� ze závislé �innosti. 

� Zákon o dani z p�idané hodnoty (�.235/2004 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) definuje 

plátce DPH podle výše ro�ního obratu a základní a sníženou da�.1 

� Zákon o dani silni�ní (�. 6/1993 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) platí pro všechny 

podnikatele, kte�í užívají vozidlo pro svou podnikatelskou �innost a odepisují vozidlo 

jako hmotný majetek nebo cestovné do náklad�. 

� Zákon o dani z nemovitosti (�. 338/1992 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) se vztahuje 

na všechny stavby, které poplatník využívá k dosažení a udržení p�íjm� podléhajících 

dani z p�íjm� mimo obytných dom�. Pozemky se zda�ují podle druhu pozemku, jak jsou 

uvedeny v katastru nemovitostí. 

� Zákon o místních poplatcích (�. 565/1990 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) poplatky   

za ubytovací kapacity v rekrea�ních za�ízeních a poplatky za rekrea�ní pobyt se 

                                                 
1 V roce 2008 �iní da� za ubytovací služby 5%, stravovací služby mají da� 19%. 
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bezprost�edn� promítají do cen za ubytování a jsou jejich neovlivnitelnou �ástí oproti 

jiným nákladovým položkám. V této souvislosti je t�eba upozornit i na tzv. ohlašovací 

povinnost, resp. vedení evidence o ubytovaných osobách. 

� Zákon o správních poplatcích (�.634/2004 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) a zákon o 

soudních poplatcích (�.549/1991 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) obsahují sazebník 

správních poplatk� (nap�íklad za vydání živnostenského listu) a sazebník soudních 

poplatk� (nap�íklad poplatky za zápis do obchodního rejst�íku). 

� Zákoník práce (�.262/2006 Sb.) je d�ležitý pro podnikatele, kte�í vytvo�í nové pracovní 

místo. Obsahuje ustanovení o právech zam�stnavatel� a zam�stnanc�, bezpe�nosti práce a 

ochranných pracovních pom�ckách. 

� Zákon o ve�ejném zdravotním pojišt�ní (�.48/1997 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) a 

zákon o pojišt�ní na sociálním zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku 

zam�stnanosti (�.589/1992 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) jde o systém zdravotní a 

sociální ochrany jak podnikatele, tak zam�stnance. [1]� 

 

D�ležité je znát i hygienické a požární p�edpisy.   

 

2.6.2   P�ínosy p�i podnikání ve venkovském cestovním ruchu 

 

 Hlavním d�vodem, pro� se zem�d�lské �i jiné subjekty rozhodnou vstoupit do tohoto 

odv�tví cestovního ruchu, je získání dodate�ného p�íjmu, z kterého m�že být podporována 

zem�d�lská �innost nebo další investice do objektu sloužícímu k realizaci venkovského 

cestovního ruchu. Pro zem�d�lce je to jedna z variant, jak vlastní vyprodukované produkty 

prodat. Venkovský cestovní ruch nemá jen význam pro subjekty p�sobící v tomto druhu 

cestovního ruchu, ale i pro danou oblast a stát, kde se venkovský cestovní ruch rozvíjí. Pro n� to 

totiž znamená p�íliv finan�ních prost�edk� do rozpo�t� a zatraktiv�ování venkova nejen           

pro ú�astníky cestovního ruchu, ale i pro místní obyvatelstvo. Venkovský cestovní ruch 

umož�uje vznik nových pracovních míst �i podnikatelských zám�r� vedoucí k uspokojování 

vznikajících pot�eb volného �asu ú�astník�. P�edevším má však napomáhat zabra�ování odlivu 

venkovského obyvatelstva do m�sta za lepšími životními podmínkami. Venkovský cestovní ruch 

p�ináší do obcí a menších m�st pot�ebný rozvojový kapitál, podporuje revitalizaci tradi�ních 
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�emesel, obnovování starodávných zvyklostí a oby�ej�, které jsou pro danou oblast 

charakteristické a pro v�tšinu návšt�vník� neznámé. 

 

 Pro podnikatele, kte�í cht�jí zahájit �innost ve venkovském cestovním ruchu, sehrává 

významnou roli neporušenost krajiny. Ta totiž plní funkci turistické atrakce, kv�li které se 

ú�astníci venkovského cestovního ruchu rozhodli cestovat do dané oblasti. Krajina, která je 

zdevastována díky pr�myslu a t�žební �innosti, je z pohledu ú�astníka venkovského cestovního  

ruchu neatraktivní a i p�i kvalitních službách, které jsou poskytovány v oblasti, je t�žké p�ilákat 

potenciální zákazníky. Proto je v zájmu subjekt� p�sobících v oblasti venkovského cestovního 

ruchu kultivace a údržba p�írodního prostoru. Podstata venkovského cestovního ruchu je založena 

na šetrnosti k p�írod�. Jedná se tedy o prostor, který není postižen masovostí turist�, a proto se 

vyzna�uje klidným prost�edím bez hluku a smogu. S rozvojem venkovského cestovního ruchu 

souvisí budování místních muzeí, skanzen�, turistických tras, hipostezek, cyklostezek [5] a další 

infrastruktury a materiáln�-technické základny. Všechny tyto faktory �iní venkov zajímav�jším a 

pro zákazníka se stává venkov p�itažliv�jším. 

 

2.6.3   Problémy a rizika s rozvojem venkovského cestovního ruchu 

 

Krom toho, že venkovský cestovní ruch má �adu výhod, objevují se i ur�itá rizika a 

problémy spojené s podnikáním a rozvojem v tomto oboru cestovního ruchu. Jedná se p�edevším 

o p�esv�d�ení aktivních zem�d�lc� o výhodnosti provozování venkovského cestovního ruchu    

na jejich zem�d�lské usedlosti. Pro v�tšinu z nich to totiž znamená ztrátu soukromí, p�izp�sobení 

se zákazníkovi a tím pádem i zm�nu v provozu hospoda�ení – hlavní sezóna cestovního ruchu se 

kryje s vrcholnou zem�d�lskou sklizní. K zákazníkovi musejí zachovávat individuální a profesní 

p�ístup, musí brát na z�etel jeho osobní aktivity a nemohou po n�m požadovat �innosti, o které 

sám zákazník neprojeví zájem. Pro n�které farmá�e je to problém, který nedokáží p�ekonat.  

 

 P�i podnikaní ve venkovském cestovním ruchu mohou vznikat ur�itá rizika, která by 

ohrožovala jeho podstatu. Mezi tato rizika lze za�adit chování ú�astník� této formy cestovního 

ruchu. Venkovský cestovní ruch pojednává p�edevším o šetrném zacházení k p�írod� a 

k p�írodním zdroj�m, což není možné, pokud si ú�astníci venkovského cestovního ruchu sami 
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neuv�domí, jak  správn� se chovat. Možná hrozba se m�že skrývat i v situaci, jestliže venkovský 

cestovní ruch p�eroste v masový cestovní ruch, který má jednak negativní vztah k  životnímu 

prost�edí a také m�že ohrozit nebo narušit místní identitu nebo ú�eln� komercializovat tradice a 

zvyky udržované na venkov�.  

 Rizikem pro podnikatele ve venkovském cestovním ruchu se m�že stát chybné oslovení 

potenciálního zákazníka nebo špatná volba doprovodného programu. Také podcen�ní propagace 

se následn� odrazí v nedostate�ném zviditeln�ní nabízených atraktivit �i produkt�. To vše se 

projeví zejména na návšt�vnosti venkovského prostoru a tedy i na zisku a návratnosti vložených 

investi�ních prost�edk� subjekt� venkovského cestovního ruchu a p�ílivu finan�ních prost�edk� 

do ekonomiky. 

 

2.7   Komunika�ní mix – propagace 

 

Komunika�ní mix je d�ležitým nástrojem marketingu, který umož�uje navázat nejen 

kontakt se zákazníkem ale i s širokou ve�ejností. Má za úkol vzbudit v potenciálním zákazníkovi 

zájem o daný produkt a stimulovat ho k jeho koupi. Pro venkovský cestovní ruch, který ješt� 

nemá silnou pozici na území �eské republiky, je komunika�ní mix podstatný. Stává se tedy 

nepostradatelným p�edevším v oblastech �inností, které nemají na tuzemské podnikatelské scén� 

velkou tradici anebo tam, kde se p�íslušná podnikatelská aktivita odehrává stranou od center 

potenciálních klient�, v zásad� mimo oblast velkých m�st. Ob� tyto podmínky venkovský 

cestovní ruch zcela spl�uje. [26] 

  

K ú�inným nástroj�m komunika�ního mixu pat�í kvalitní informa�ní brožury a 

propaga�ní materiály, které poskytují pot�ebné a pravdivé informace o nabídce venkovského 

cestovního ruchu v dané oblasti. Pro podnikatele ve venkovském cestovním ruchu se stává 

nutností nau�it se správn� komunikovat s médii, které sehrávají významnou roli v informovanosti 

ve�ejnosti. Proto centrála cestovního ruchu – CzechTourism vytvo�ila pro podnikatele hlavní 

zásady, které jim radí jak se zachovat v ur�itých situacích p�i styku s noviná�i. Tyto zásady jim 

mají zárove�  pomoci vyvarovat se chyb p�i prezentaci své nabídky formou inzerce. P�i ní je 

nutné si uv�domit, jakého zákazníka chceme oslovit a podle toho také vybírat p�íslušný tisk.       

V propagaci je nepostradatelným nástrojem internet. Prost�ednictvím n�ho lze totiž pom�rn� 
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snadno a rychle získat pot�ebné informace o nabídce venkovského cestovního ruchu. Proto by 

podnikatelské subjekty nem�ly podce�ovat tvorbu a aktualizaci vlastních webových stránek,       

na kterých se prezentují. Tuto formu propagace lze ozna�it za jednu z nejú�inn�jších, p�itom 

náklady na vytvo�ení a udržování webových stránek nejsou p�íliš vysoké. I v tomto p�ípad� 

podává CzechTourism pomocnou ruku subjekt�m ve venkovském cestovním ruchu tím, že pro n� 

vytvo�il základní zásady internetové prezentace. 

 

2.7.1   Informa�ní centrum venkovských region	 

 

V roce 2004 vzniklo Informa�ní centrum venkovských region�, které bylo vytvo�eno       

za ú�elem zviditelnit venkovské regiony v rámci venkovského cestovního ruchu a podpo�it tak 

jejich další rozvoj. Tento projekt m�l poskytovat návšt�vník�m širokou škálu služeb                  

od poskytování informací týkajících se p�ímo daného venkovského prostoru jako jsou r�zné akce, 

ubytování, atraktivity apod. až po zpracování individuálního pobytu podle p�ání zákazníka. 

V roce 2007 byla �innost tohoto informa�ního centra zrušena.  

 

2.7.2   Ostatní 

 

Dalším možným zp�sobem, jak p�edstavit a seznámit ve�ejnost s venkovským cestovním 

ruchem je využití p�íležitosti propagovat své produkty na veletrzích cestovního ruchu jako je 

nap�íklad Go a Regiontour v Brn�. 

 

2.8   Cestovní kancelá�e 

  

Na nabídku venkovského cestovního ruchu se zam��ují i n�které cestovní kancelá�e a 

cestovní agentury. Jejich po�et není zcela znám, protože neexistuje p�esná evidence. Mezi n� 

pat�í nap�íklad: 

� CA Ing. Michal Burian-www.na-farmu.cz - realizuje prázdniny na venkov� a 

ekoturistiku nejen na území �R, ale i jiných zemích sv�ta. Je �lenem n�kolika organizací 

podporující venkovský cestovní ruch jako je nap�íklad organizace ECEAT, 
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� CK Eceat travel (www.eceat.travel/fx/cz) – nabízí pobyty na farmách, ekologických 

farmách a v kempech, 

� CA Pobyt Agency (www.pobytysmysi.cz) – umož�uje výb�r ubytování na farmách a 

ran�ích, 

� CK Albatros Travel and Expeditions (www.albatrostravel.cz) – zam��uje se                 

na ekoturistiku, 

� CA Pampeliška (www.pampeliska.cz) – specialista na venkovskou turistiku, 

� a další. 

Zbývající v�tšina cestovních kancelá�í nabízí zejména pobyty v rekrea�ních objektech jako 

jsou chaty, chalupy �i rodinné penziony. Jedná se zejména o tyto cestovní agentury a kancelá�e: 

� Agentura Bora (www.pronajemchalup.net), 

� Agentura NN (www.agentnn.cz), 

� CA TIPPOBYT s.r.o. (www.pronajem-chaty-chalupy.cz), 

� CA TOURTREND (www.tourtrend.cz) a další. 

 

2.9   Charakteristika zákazník	 venkovského cestovního ruchu 

  

Aby mohl provozovatel zem�d�lské usedlosti vytvo�it nabídku pro ur�itý tržní segment, 

musí znát možnosti, které mu daný venkovský prostor nabízí. Všeobecn� lze však konstatovat, že 

venkovský cestovní ruch je svým charakterem p�itažlivý p�edevším pro zákazníky, kte�í žijí       

ve zcela jiném prost�edí, tedy v m�stském. Venkovský cestovní ruch se m�že zam��it na rodiny 

s d�tmi, na mladé lidi �i seniory, kte�í p�ijížd�jí z m�st na venkov si odpo�inout a poznat kouzlo 

venkova. D�ti tak navíc mají jedine�nou možnost p�ijít do styku s hospodá�skými zví�aty.  

Venkovský prostor p�itahuje také firmy, které zde po�ádají r�znorodé akce jako jsou 

školení �i konference. Hlavním cílem je skloubení práce s relaxací v p�íjemném prost�edí. M�že 

se stát i vhodným místem pro realizaci teambildingu, který má za úkol stmelit zam�stnance firmy 

formou r�zných aktivit. Dovolená strávená na �eském statku láká i cizince, p�edevším 

z N�mecka, Polska a Holandska.  

 

Podle Svazu venkovské turistiky strávilo dovolenou na statku v roce 2007 zhruba 32 500 

návšt�vník�. Návšt�vnost by však mohla být i n�kolikrát v�tší. Svaz totiž sdružuje 130 
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podnikatel�, což je asi p�t až deset procent z celkového po�tu podnikatel� p�sobících                       

ve venkovském cestovním ruchu. Bohužel do dnešní doby neexistuje žádná oficiální statistika, 

která by zaznamenávala samostatný podíl venkovského cestovního ruchu v rámci celkového 

cestovního ruchu �R. Pr�m�rná délka pobytu se odhaduje na p�t až sedm dní. [14] 
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3.   APLIKA�NÍ �ÁST 
 

 Jednou z turistických oblastí, která je svým charakterem vhodná pro rozvoj venkovského 

neboli rurálního cestovního ruchu je i turistická oblast Beskydy–Valašsko, která spadá                

do turistického regionu2 Severní Morava a Slezsko.  

 Turistickou oblast Beskydy-Valašsko lze charakterizovat ur�itým souborem prvk�, které 

se dob�e propagují a dostávají do podv�domí potenciálních zákazník�. Pro návšt�vníky je tato 

turistická oblast atraktivní z n�kolika pohled� – udržují se zde �emesla a folklór, originální 

gastronomie, zvláštní dialekt, krásná a nepoškozená p�íroda, specifická architektura a tradi�ní 

chov ovcí. Renomé této turistické oblasti je rozší�eno nejen v rámci �eské republiky, ale jeho 

hodnoty jsou známy i evropském m��ítku a má tendenci se rozši�ovat i do dalších kontinent�. 

 

3.1   Charakteristika turistické oblasti 

 

 Z geografického hlediska lze turistickou oblast Beskydy–Valašsko nalézt                         

na severovýchodní stran� �eské republiky, kde sousedí s Polskou a Slovenskou republikou a 

turistickými oblastmi Zlínsko, St�ední Morava a Haná, Pood�í, Ostravsko a T�šínské Slezsko. 

Administrativn� zasahuje do Moravskoslezského a Zlínského kraje a je rozd�lena do okres� 

Frýdek-Místek, Nový Ji�ín, Vsetín a Zlín.3  Po�et m�st a obcí dosahuje po�tu 167, z toho je 123 

obcí do 2 000 obyvatel.4  

 

 Obyvatelstvo tohoto území lze rozd�lit do dvou skupin. Na severu oblasti se nachází Laši 

a na jihu je oblast osídlena Valachy. V roce 2007 m�lo toto území 428 337 obyvatel.                 

P�i srovnání t�chto údaj� s rokem 2006, kdy po�et obyvatel dosahoval po�tu 427 568, je z�ejmé, 

že došlo k p�ír�stku o 769 obyvatel.5 

 

                                                 
2 Turistický region si lze p�edstavit území, pro n�ž je typický ur�itý druh cestovního ruchu, který jednotlivé prvky 
dané oblasti spojuje a sjednocuje, ale zárove� i odlišuje od ostatních region�. �eská republika se skládá z 15 
turistických region�, které se dále d�lí na turistické oblasti. Turistické regiony byly vymezeny v letech 1998–1999   
na základ� jednání v regionech. 
3 Krom okresu Vsetín zasahuje tato oblast do ostatních okres� jen �áste�n�.  
4 Zdroj: �eský statistický ú�ad. 
5 Zdroj: �eský statistický ú�ad. 
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 Tato oblast je neodmysliteln� spjata s poho�ím Beskydy, které se skládají p�edevším     

z  Moravskoslezských Beskyd, jejichž nejvyšší vrchol je Lysá hora. Podstatnou �ást tvo�í také 

Vsetínské vrchy a moravská �ást Javorník�. Další významné poho�í, které �áste�n� zasahuje 

do této oblasti jsou Bílé Karpaty, které spolu s Beskydy pat�í do horské soustavy Vn�jších 

Západních Karpat. [7] 

 

 Na tomto území pramení �eky Be�va a Vlára pat�ící do úmo�í �erného mo�e a �eka 

Ostravice s p�ítokem �eky Morávky s úmo�ím do Baltského mo�e. Vodní nádrže Byst�i�ka, 

Žermanice, Všemina, Baška a další jsou využívány mimo jiné i k rekreaci. Naopak vodní nádrž 

Šance ve Starých Hamrech nebo Stanovnice v Karolínce slouží jako zdroj pitné vody, a proto 

podléhají p�ísným hygienickým pravidl�m a koupání je v nich zakázáno.  

 

 Pr�m�rná ro�ní teplota se v údolích pohybuje kolem 8 až 9 °C a s postupující výškou 

teplota klesá. Nejchladn�ji je na Lysé ho�e, kdy se pr�m�rná ro�ní teplota pohybuje kolem 2,5 °C. 

Nejteplejším m�sícem je �ervenec, naopak nejstuden�jším je leden. Srážky jsou �ast�jší v horách 

než v nižších polohách. Mezi srážkov� nejbohatší  místa pat�í Lysá hora s pr�m�rem 1 532 mm 

na m2. Díky srážkám jsou zimy bohaté na sníh, p�edevším ve vyšších horských polohách, které se 

zhruba nacházejí od 700 metr� nad mo�em. [11]  

 

 V turistické oblasti p�evažují pícniná�ské výrobní oblasti, které slouží jak živo�išné, tak 

rostlinné výrob�. V rovinatých oblastech a v údolních polohách �í�ních niv Vsetínska je 

místy  p�stována silážní kuku�ice nebo obilniny, které jsou p�stovány i v nižších a klimaticky 

p�ízniv�jších polohách Frýdecko-Místecka. Ve zvln�ných terénech s vyšší sklonitostí se nachází 

zvýšený podíl jetelotravních sm�sí. Dále se v této oblasti p�stují brambory, olejniny, len a 

pohanka. V posledních letech však jejich produkce klesá. V 17. a 18. století za�íná rozvoj chovu 

ovcí, který je pro tuto oblast charakteristický. Pro chov skotu odpovídá rozsáhlá vým�ra luk a 

pastvin. [15] 

 

 T�ží se zde vápenec, pískovec a díky zalesn�nému území se využívá i d�evo.                    

K nejrozší�en�jším pr	myslovým odv�tvím pat�í strojírenství a chemický pr�mysl. 
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 Oblastí prochází d�ležitá mezinárodní silnice E 462 vedoucí z Nového Ji�ína               

p�es Frýdek-Místek do �eského T�šína až k polským hranicím nebo E 442, která vede                 

z Karlových Var� do slovenského m�sta Žilina. Územím prochází  i n�kolik silnic I. t�ídy. 

D�ležité silni�ní komunikace, které umož�ují p�ístup do turistické oblasti, vedou sm�rem          

od Ostravy, Olomouce a Zlína. V turistické oblasti chybí dálnice a letišt�. Nejbližší napojení je        

na dálnici D1, která by m�la být v roce 2009 dostav�na až do Ostravy a napojit se na polskou 

dálnici. Trasa zatím spojuje m�sta Praha – Brno – Olomouc. Leteckou dopravu zajiš	ují letišt� 

Ostrava-Mošnov a letišt� Brno Tu�any. Železni�ní sí	 je hust� rozvinuta. [6] 

 

3.2   Materiáln� - technické vybavení obcí  

 

 Materiáln�-technická vybavenost závisí na �ad� faktor�, jako je velikost obce, po�et trvale 

žijících obyvatel �i její atraktivnost. V každé obci se nachází bu� hostinské nebo restaura�ní 

za�ízení a v n�kterých obcích je možné se i ubytovat. Obce využívají výhodné p�írodní podmínky 

k budování vlek�, cyklostezek �i podporují výstavbu informa�ních center. V�tšinou mají 

k dispozici kulturní �i jiné spole�enské prostory, h�išt�, mate�skou školu a knihovnu. Také je 

v nich vybudována základní technická infrastruktura jako plynofikace �i ve�ejný vodovod. Obce 

se snaží zvelebovat své prost�edí a vytvá�et místa, která by sloužila k p�íjemnému oddechu nejen 

pro místní obyvatele, ale i pro návšt�vníky. Do budoucna by m�la na všech obecních ú�adech 

fungovat i služba Czech POINT.6  

 Mezi hospodá�skými �innostmi p�evažuje obchod, pohostinství, prodej a oprava 

motorových vozidel a spot�ebního zboží. I zem�d�lství v mnoha obcích hraje nezastupitelnou 

roli. Podnikatelé, kte�í provozují svou �innost v obcích, jsou p�evážn� fyzické osoby.7  

 Dopravní spojení je horší u obcí, které se nalézají poblíž p�íhrani�ních nebo horských 

oblastí.  

 

 

 

 

                                                 
6 Czech POINT je asistovaným místem výkonu ve�ejné správy, kde každý ob�an �R m�že získat všechny informace 
o údajích, které o n�m vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také u�init jakékoliv podání ke státu. 
7 Zdroj: Risy.cz. 
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3.3   P�írodní atraktivity 

 

 Tuto turistickou oblast  lze definovat jako hornaté území, které je díky neporušenosti 

p�írody, vyhledávanou turistickou atrakcí. Mimo CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy lze zde 

nalézt i další chrán�né lokality, které tvo�í nap�íklad jeskyn� ve Štramberku, skály v La�nov�, 

Lide�ku a Pul�ín�.  

 V turistické oblasti Beskydy-Valašsko se nachází vhodný terén pro provozování r�zných 

zimních a letních sport�.  

 V zim� zde funguje n�kolik významných lyža�ských st�edisek r�zných náro�ností a 

v provozu jsou i lokální vleky obcí �i menších m�st. K dispozici jsou upravované a ozna�ené 

b�žecké trat�. Mezi oblíbené lyža�ské areály pat�í Pustevny, Bílá, Velké Karlovice, Solá�, Mosty 

u Jablunkova ad. Lze využít i zamrzlých zimních ploch �i zimních stadión� k bruslení a jiných 

zimních sportovních alternativ, které nabízí tato oblast. 

 V lét� je pak možnost provozovat p�ší turistiku. Nachází se zde totiž �ada nau�ných 

stezek, které vedou za p�írodními zajímavostmi nebo mohou být zam��eny i tématicky - tato 

oblast je spojena s význa�nými osobnostmi a návšt�vník se tak m�že vydat po nau�né stezce Jana 

Karafiáta �i Františka Palackého. Mezi nejvyhledávan�jší však pat�í nenáro�ná nau�ná stezka 

Radegast, která m��í asi 4 km. Nalézají se zde také  p�íznivé  podmínky pro cykloturistiku. Touto 

oblastí prochází n�kolik cyklotras, cyklostezek a dálkových tras s r�znou úrovní náro�nosti.     

Do oblasti zasahuje i jedna ze �ty� pivních cyklotras - Beskydy Radegast CykloTrack. Dále tudy 

vede nap�íklad Hornolide�ská magistrála, která je se svými 43,5 km náro�n�jšího charakteru 

nebo 15 km nenáro�ná trasa �. 6194 Frenštát – Trojanovice. V�tšina cyklistických tras  je vhodná 

pouze pro horská nebo treková kola.� Své místo si tu našla i jízda na koni, pro kterou jsou 

vytvo�eny dva jezdecké okruhy. První jezdecký okruh Valašsko se nachází v okolí Velkých 

Karlovic v délce 16 km a prochází CHKO Beskydy. Druhým okruhem je Velký jezdecký okruh 

Zlínsko s délkou 38 km, který prochází oblastí Vizovických vrch� a nyní se nachází ve fázi 

zna�ení. Jízdárny nabízejí jezdecké výcviky, ustájení koní, zap�j�ení koní a další služby. 

Ú�astník venkovského cestovního ruchu má na výb�r další sportovní aktivity jako je koupání, 

paragliding, horolezectví aj. 
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3.4   Kulturn� - historické atraktivity  

  

 Tato oblast je známá díky své p�vodní lidové architektu�e, se kterou se lze blíže seznámit 

p�edevším ve Velkých Karlovicích, Karolínce nebo ve Valašském skanzenu v Rožnov�           

pod Radhošt�m. Na Pustevnách je pak možno vid�t lidovou secesní architekturu od Dušana 

Jurkovi�e.  

 K  významným architektonickým atraktivitám pat�í socha pohanského boha Radegasta a 

kaple se sousoším svatého Cyrila a Metod�je, která se nachází na vrcholu hory Radhošt. Dále lze 

navštívit následující atraktivity jako: 

� muzea  

o Muzeum regionu Valašsko ve Vsetín�,  

o Regionální muzeum v Kop�ivnici (Technické muzeum Tatra, Lašské muzeum, 

muzeum Fojtství),  

o Muzeum Ploština s pomníkem v�novaným ob�tem druhé sv�tové války 

v Drnovicích,  

o Muzeum ve Velkých Karlovicích ad. 

� hrady a zámky8  

o Zámek Vizovice,  

o Zámek Frýdek-Místek,  

o Hrad Brumov,  

o Hrad Lukov - �áste�n� rekonstruovaná z�ícenina rozsáhlého románsko-gotického 

hradu, 

o Hrad Starý Ji�ín – z�ícenina hradu, 

o Hrad Hukvaldy - rozsáhlá z�ícenina hradu,  

o Hrad Štramberk (tzv. Trúba) - z�ícenina hradu ad. 

� rozhledny, sochy, kašny a sakrální stavby 

� a ostatní  

o Tropic Hukvaldy (stálá expozice exotických zví�at a rostlin),  

o lanové parky, galerie, kina, 

o židovské památky ad. 

                                                 
8 V�tšina zámk� nyní slouží jako muzea. 



 

 33

 Mezi významná m�sta pat�í Rožnov pod Radhošt�m, Vizovice známé výrobou destilát� a 

vizovického pe�iva, Hukvaldy proslavené jako rodišt� Leoše Janá�ka, Štramberk a další. D�ležitá 

jsou i m�sta Frýdek-Místek, Nový Ji�ín a Vsetín.  

 V oblasti Valašsko-Beskydy se každoro�n� konají r�zné spole�enské a kulturní akce. 

Jedná se o jarmarky nap�íklad tradi�ní Mikulášský jarmark ve Valašských Kloboukách, 

kumštování, plesy a folklórní festivaly, mezi které lze za�adit festivaly konané p�edevším 

v Rožnov� pod Radhošt�m, v Liptále a v dalších m�stech. Tém�� ve všech obcích se dodržují 

specifické oby�eje a ob�ady konané b�hem roku jako je fašankový pr�vod, �ertovský rej, kácení 

máje, tradice udržované na Velikonoce atd. Každý návšt�vník by m�l ochutnat gastronomické 

speciality, mezi které pat�í frgále, kyselica, boží milosti, štramberské uši, skopové maso a typický 

nápoj této oblasti slivovici. Nelze ani opomenout �emesla jako je �ezbá�ství nebo produkce 

tkaných výrobk�. S kopcem Solá� je spjata um�lecká tvorba, kdy b�hem �trnácti dní vznikají 

díla, která se stávají sou�ástí p�írody na Soláni. 

 

3.5   Finan�ní podpora zam��ená na rozvoj venkovského cestovního ruchu 

  

 Oba kraje, jak Moravskoslezský tak Zlínský, p�ímo tuto formu cestovního ruchu 

nepodporují. V minulých letech se Moravskoslezský kraj zam��il na podporu venkovského 

cestovního ruchu formou dota�ního programu na zlepšení ubytování na venkov� a vydáním 

propaga�ní brožury "Ubytování na venkov�." Zlínský kraj v roce 2006 realizoval projekt     

HYJÉ-kon� zlínského kraje, který je zam��en na hipoturistiku, dostihy �i jízdu na koni. K tomuto 

projektu vydal tišt�nou publikaci, která seznamuje s nabídkou subjekt� poskytujících služby 

týkajících se koní. Krom� publikace jsou tyto informace dostupné i na webových stránkách 

www.hyje.cz.  

 Pro rok 2009 vytvo�il Zlínský kraj Podprogram na podporu obnovy venkova a 

Moravskoslezský kraj vyhlásil dota�ní program na Podporu obnovy a rozvoje venkova 

Moravskoslezského kraje 2009. Za cíl si oba kladou p�edevším rozvoj venkova tak, aby se stal 

atraktivn�jším nejen pro místní obyvatelstvo, ale i pro návšt�vníky a turisty. Mimo jiné je 

zam��en také na výstavbu cyklistických a p�ších stezek. 

  Subjekty zamýšlející podnikat ve venkovském cestovním ruchu mohou využít možnosti 

�erpaní pen�žních prost�edk� z Regionálních opera�ních program� z fond� EU p�id�lených 
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v rámci NUTS II. Jedná se tedy o NUTS II St�ední Morava (zahrnuje Zlínský a Olomoucký kraj) 

a NUTS II Moravskoslezsko (totožný s Moravskoslezským krajem). Z tohoto programu �erpalo 

v roce 2008 finan�ní prost�edky Agrocentrum Dv�r u k�íža. 

 

 N�která m�sta, obce a sdružení obcí se snaží podporovat výstavbu objekt� zam��ených    

na venkovský cestovní ruch nebo alespo� p�ispívat na aktivity s tímto cestovním ruchem spojené. 

M�sto Nový Ji�ín podpo�ilo projekty na zem�d�lské usedlosti Bludi�ka v Bludovicích nebo obec 

Prlov ve spolupráci se zem�d�lskou firmou a sdružením obcí Hornolide�ska se zasloužila o 

zrekonstruování zchátralé chalupy, ve které se vybudovalo Agroturistické centrum. 

 

3.6 Venkovský cestovní ruch v oblasti Beskydy-Valašsko 

 

3.6.1   Chaty a chalupy  

 

 Pro chata�ení a chalupa�ení má oblast vynikající podmínky. Chaty a chalupy jsou 

umíst�ny v atraktivním a nenarušeném p�írodním prost�edí. Mezi místa, která se �adí k t�m 

atraktivn�jším, pat�í zejména okolí u p�ehrady Byst�i�ka a u obcí, do kterých zasahují poho�í 

Beskydy �i Bílé Karpaty. Obce jako �eladná, Trojanovice �i místní �ást Francovy Lhoty Pul�ín 

zažívají b�hem hlavních sezón velký nár�st obyvatel.  

 Zájemci, kte�í se rozhodnout si pronajmout chatu �i chalupu, mají na výb�r ze široké 

nabídky cestovních kancelá�í a agentur. Kapacita se v�tšinou pohybuje od �ty� do devíti lidí.  

Objekty jsou vkusn� za�ízeny a p�i vybavenosti objektu jsou up�ednost�ovány p�írodní materiály. 

Hosté mají k dispozici pln� za�ízenou vlastní kuchy�ku nebo se mohou stravovat v blízkém okolí. 

V objektech chybí prostory pro odkládání sportovních pot�eb. Okolo objektu je za�ízeno p�íjemné 

posezení u táboráku nebo grilování. N�které chaty a chalupy mají také p�ipraveny pro své hosty 

r�zné sportovní hry a pro d�ti h�išt� s houpa�kou a pískovišt�m. Ceny mohou být stanoveny bu� 

na jednu noc za osobu anebo za celý pronájem objektu. V cen� nemusí být zapo�ítána spot�eba 

elektrické energie. Tato skute�nost je vždy uvedena.9 P�epravu do daného objektu si musí každý 

ú�astník zajistit sám. 

                                                 
9 Informace o nabídce chat a chalup jsou �erpány z webových stránek CK Pampeliška (www.pampeliska.cz). 
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 Doprovodný program je zam��en jak na aktivní rekreaci ve form� sportovního vyžití tak i 

na pasivní odpo�inek.  

 

3.6.2   Agroturistika a ekoagrotustika10 

 

3.6.2.1   Vybrané subjekty v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 

 

OKRES VSETÍN 

 

� horský Penzion Severka  

 

o Místo: Valašská Senice, 

o Popis objektu:  kapacita 16 l�žek, možnost p�istýlky, sleva na dít� do 2 let,  

                          vlastní kuchy�ka, snídan� nebo polopenze, 

                          chov ovcí, koz a koní,  

o Aktivity volného �asu mimo objekt: lyža�ský vlek, koupališt�, b�h na lyžích, 

cykloturistika, turistika, sportovní vyžití na hotelu Seninka – tenisové kurty,  

o Zajímavosti: chladná studánka, kaple svatého Cyrila a Metod�je, památné k�íže, 

chov divokých prasat, 

o Kontakt: Tomáš Mohyla, Valašská Senice 114, 756 14 Francova Lhota. 

EMAIl: info@penzion-severka.cz  

VLASTNÍ WEB: www.penzion-severka.cz 

 

� farma Josefa Ondrucha 

 

o Místo: Valašská Byst�ice, 

o Popis objektu:  kapacita 4 l�žka,  

                              farma je zam��ená na chov ovcí, ekologické zem�d�lství,  

                                                 
10 Zdroje: oficiální stránky subjekt�, www.prazdninynavenkove.cz, www.probioliga.cz, www.mashornolidecska.cz, 
     www.kr-moravskoslezsky.cz/publikace/vturistika_cz.pdf. 
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o Aktivity volného �asu mimo objekt: paintballové h�išt�, t�locvi�na p�i základní 

škole, tenisové kurty, Ski areál Bú�ov, b�h na lyžích, turistika, cykloturistika, 

p�ehrada, 

o Zajímavosti: hroby portášských velitel�,  barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

p�vodní roubené chaloupky, pomník malí�ky Marie Bognerové, 

o Kontakt: Josef Ondruch, 756 27 Valašská Byst�ice 607. 

EMAIL: �j.ondruch@worldonline.cz  

VLASTNÍ WEB:  Ne 

 

� ubytování ve Valašské Chalup� 

 

o Místo: Valašská Byst�ice, 

o Popis objektu:  kapacita 6 l�žek, možnost p�istýlky, 

                                stravování vlastní – k dispozici je kuchy�ka, 

                                   chov malého stáda ovcí, mini fitcentrum, p�ipojení k internetu, 

o Aktivity volného �asu mimo objekt: paintballové h�išt�, t�locvi�na p�i základní 

škole, tenisové kurty, Ski areál Bú�ov, b�h na lyžích, turistika, cykloturistika, 

p�ehrada, 

o Zajímavosti: hroby portášských velitel�,  barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

p�vodní roubené chaloupky, pomník malí�ky Marie Bognerové, 

o Kontakt: Petr a Eva Stolá�ovi, 756 27 Valašská Byst�ice 194. 

EMAIL:  drstolar@valasskachalupa.cz         

VLASTNÍ WEB: http://valasskachalupa.cz  

 

� Agroturistické centrum Hornolide�ska 

 

o Místo: Prlov, 

o Popis objektu:  zrekonstruovaná chalupa, kapacita s 18 l�žky, možnost p�istýlky, 

 k dispozici je vlastní kuchy�ka, 

 chov koní, ovcí, dr�beže, 
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o Aktivity volného �asu mimo objekt: fitness, sauna, cykloturistika, turistika, b�h    

na lyžích, 

o Zajímavosti: pietní sí� – dokumentuje antifašistický odboj v Prlov� a v okolí, 

o Kontakt: Obecní ú�ad, 756 14  Prlov 141. 

EMAIL: �ouprlov@vs.inext.cz  

VLASTNÍ WEB:  Ne 

 

� Agrocentrum Dv	r u k�íža 

 

o Místo: Velké Karlovice, 

o Popis objektu:  zrekonstruovaná chalupa, kapacita 12 l�žek, možnost p�istýlky, 

                                 v pokojích je k dispozici kuchy�ský kout, 

  zem�d�lská usedlost, chov koní a ovcí, psi, elektrická sauna, 

prostory pro úschovu v�cí, 

o Aktivity volného �asu mimo objekt: turistika, jízda na kole, b�h na lyžích, 

bowling, koupališt�, lyža�ský vlek, lanové centrum, kino, 

o Zajímavosti: karlovský kostel a fojtství, kupecký d�m sloužící dnes jako muzeum, 

o Kontakt: Ing. Jana K�enková, 756 06  Velké Karlovice 999.    

EMAIL: Dvurukriza@seznam.cz

VLASTNÍ WEB: http://www.dvurukriza.kvalitne.cz/index.php 

 

OKRES FRÝDEK-MÍSTEK 

 

� Agropension pod Lysou horou 

 

o Místo: Malenovice, 

o Popis objektu:  kapacita 8 l�žek, d�ti do 12 let mají levn�jší ubytování, 

                                 každý pokoj má k dispozici vlastní kuchy�ku, 

   chov ovcí, 
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o Aktivity volného �asu mimo objekt: jízdárna, ski areál, b�h na lyžích, 

cykloturistika, turistika, v hotelu Bezru� – solná jeskyn�, whirpool, bowling,  krytý 

bazén, t�locvi�na, stolní fotbal a tenis, 

o Zajímavosti: nejstarší hospoda v Beskydech, vodopády Satiny, Ondrášova skála, 

o Kontakt: Agropension pod Lysou horou, 739 11 Malenovice 244. 

EMAIL: �Ne 

VLASTNÍ WEB:  Ne 

 

� rodinná farma U �ezní�k	 

 

o Místo: Kun�ice pod Ond�ejníkem, 

o Popis objektu:  kapacita 5 l�žek, 

                                 k dispozici je kuchy�ka, 

   rodinná farma zam��ena na chov ovcí,  

o Aktivity volného �asu mimo objekt: v rekrea�ním st�edisku lze využít h�išt�, 

bazén, d�tské h�išt�, stolní tenis, ruské kuželky, vodní nádrž, turistika, 

cykloturistika, 

o Zajímavosti: Galerie Karla Svolinského, d�ev�ný podkarpatský kostelík svatého 

Prokopa a Barbory, 

o Kontakt: Pavel 
ezní�ek, 739 13 Kun�ice pod Ond�ejníkem 74. 

      EMAIL:  pavel.reznicek@sszfm.cz

      VLASTNÍ WEB:  Ne 

 

OKRES NOVÝ JI�ÍN 

 

� Zem�d�lská usedlost Bludi�ka 

 

o Místo: Bludovice, místní �ást Nového Ji�ína, 

o Popis objektu:  ubytování neposkytuje,  

                                 strava na farm� dohodou nebo v blízkém hostinci, 



 

 

   rodinná farma zam��ena na kon�, chov ovcí a dalších 

hospodá�ských a domácích zví�at, ekologické zem�d�lství, 

o Aktivity volného �asu mimo objekt: turistika, lyža�ský vlek, h�išt�, 

o Zajímavosti: kaple sv. Michala, 

o Kontakt: Manželé Žitníkovi, Bludovice 9, 741 01 Nový Ji�ín. 

      EMAIL:   Bludicka.Bludovice@seznam.cz 

                  VLASTNÍ WEB: www.zub.websnadno.cz 
 

3.6.2.2   Celková charakteristika  

 

 Nejv�tší hustota subjekt� provozujících (eko)agroturistiku se nachází na území okres� 

Frýdku-Místku a Vsetína. Objekty se nacházejí v  p�írodním prost�edí, které je atraktivní           

pro sb�ra�e hub �i jiných lesních plodin. Jsou obvykle umíst�ny tak, aby i sportovn� nalad�ní 

hosté mohli využít nabídky daného prostoru a jeho okolí, a	 už se jedná o p�írodní nebo um�le 

vybudovanou infrastrukturu. Nej�ast�ji jsou vyhledávány lyža�ské vleky, turistické stezky, 

cyklistické trasy, ko�ské jízdárny a koupališt�. Ze zem�d�lských objekt� se lze relativn� snadno 

dopravit vlastním automobilem do atraktivního okolí a v�tších m�st.   

 

 Subjekty (eko)agroturistiky nabízí kvalitní ubytovací služby v pohodln� za�ízených 

pokojích, v nichž jsou umíst�ny dv� až �ty�i l�žka. Pokoj m�že být vybaven bu� vlastním �i  

spole�ným sociálním za�ízením. V objektech je pro hosty p�ipravena pln� vybavená kuchy�ka, 

kterou m�že host využit k va�ení pro vlastní pot�ebu. Jen malá �ást ubytovatel� poskytuje 

stravu p�ipravenou ze surovin vyp�stovaných na farm� �i typické domácí stravování. Valašská 

chalupa ve Valašské Byst�ici �i Agrocentrum Dv�r u k�íža ve Velkých Karlovicích se snaží 

nabídnout hostovi ve vybavení objektu ješt� n�co navíc. V prvním p�ípad� se jedná o mini 

fitcentrum a možnosti p�ipojení k internetu, který je už v cen� chalupy zapo�ten. V druhém 

p�ípad� vybudovalo Agrocentrum pro své hosty saunu.  

 Okolo objekt� se nachází r�zné altány �i tábo�išt�, které mohou hosté využít k opékaní �i 

grilováni. Nabídka ubytování je celoro�ní. 
   

 

 



 

 

3.6.2.3   Nabídka a aktivity subjekt	  

 

 Subjekty orientující se na (eko)agroturistiku provozovanou v turistické oblasti     

Beskydy-Valašsko se zam��ují p�edevším na jezdectví. Ty v�tšinou nabízí výlety �i vyjíž�ky 

v bry�ce za poznáváním p�írodních krás a života na venkov� v dané lokalit� nebo projíž�ky       

na koních a ponících po okolí nebo jen v míst� objektu. Náro�nost projíž�ky je vytvá�ena podle 

zkušeností jezdce. Za�áte�ník�m je poskytnut jezdecký výcvik i se základními pravidly jízdy a 

správnou pé�í o kon�. Všechny zmín�né objekty se zam��ují i na chov ovcí, ale krom� horského 

penzionu Severka, nejsou ovce využívány ke speciálním program�m pro hosty, ale plní spíše jen 

dopl�kovou úlohu, kdy je host m�že jen pozorovat nebo krmit. 

 Svým host�m nabízí subjekty provozující (eko)agroturistiku nejen seznámení 

s hospoda�ením na statku podle tradi�ních zp�sob�, ale také mají jedine�nou p�íležitost poznat i 

moderní zp�sob zem�d�lské výroby. Hosté mohou být p�ítomni p�i st�íhání ovcí, se�ení a sušení 

trávy nebo si mohou sami vyzkoušet v p�ípad� zájmu být hospodá�em na zem�d�lské usedlosti. 

Sou�ástí t�chto aktivit je vysv�tlit hostovi povinnosti hospodá�e a zárove� ho i zaškolit.  

 Farma Josefa Ondrucha, která je zam��ena na ekologický chov ovcí, nabízí práv� 

produkty typické pro tato zví�ata. Jedná se o prodej ov�ích sýr�, brynzy a masa. Krom� 

potraviná�ského zboží nabízí i plst�né výrobky z ov�í vlny jako jsou dekorativní figurky, papu�e 

ad.�Rodinná farma U 
ezní�k� poskytuje k prodeji produkty, které byly vyprodukovány p�ímo         

na farm�.  

� Valašská chalupa vychází vst�íc majitel�m ps�, kterým umož�uje se se svým domácím 

mazlí�kem ubytovat.  

 P�estože se n�které objekty nacházejí dál od centra obcí, jejich majitelé nenabízejí svým 

host�m bez vlastního automobilu p�epravu p�ímo na farmu. Výjimkou je pouze rodinná farma    

U 
ezní�k�. 

 N�které subjekty se aktivn� zapojují do spole�enského chodu obce. Zem�d�lská usedlost 

Bludi�ka po�ádá na svém statku kácení máje, realizuje Hubertovu jízdu, která ukon�uje 

jezdeckou sezónu a v lednu objíždí na koních místní �ást Nového Ji�ína Bludovice jako t�i 

králové. Obec Prlov využívá Agroturistické centrum Hornolide�ska ke každoro�nímu uspo�ádání 

sout�že o nejlepšího seká�e luk a nejlepšího d�evorubce. 



 

 

 Subjekty se v n�kterých p�ípadech snaží navázat spolupráci i s obcemi, m�sty a ostatními 

organizacemi �i podnikatelskými subjekty. Obcím a m�st�m vychází vst�íc p�i zap�j�ení 

hospodá�ských zví�at do živých betlém� nebo se zú�ast�ují r�zných jarmark�, kde jsou 

p�íjemným zpest�ením pro d�ti z m�st.  Zem�d�lská usedlost Bludi�ka se zapojuje do zábavných 

program� po�ádané pro d�ti z mate�ských a základních škol. Valašská chalupa ve Valašské 

Byst�ici poskytuje své prostory k ob�asným sch�zkám Valašského sboru portášského.  

 

3.6.2.4   Ceny poskytovaných služeb11 

 

 Cenový rozestup poskytovaných služeb jednotlivých subjekt� není p�íliš rozlišný.  Liší se 

od sebe v n�kolika desítkách korun. Služby za poskytnuté ubytování se pohybují v pr�m�ru okolo 

200-300 K�/noc pro jednu dosp�lou osobu. Ceny za ubytování mohou být u n�kterých subjekt� 

uvedeny bez zapo�ítání spot�ebované energie a poplatku za ubytování ur�ené obecním ú�adem. I 

tady se lze setkat s cenou za celý pronájem objektu místo ceny za p�enocování na jednu osobu.  

V n�kterých p�ípadech je rozlišována i cena b�hem sezóny a mimo ni. V základní cen� je obvykle 

zahrnuto jen ubytování. Stravování, pokud je poskytováno a n�které programy, které nesouvisí 

s hospodá�ským chodem objektu, jsou po jejich spot�eb� p�ipo�ítány k základní cen�. Je to dáno 

tím, že každý host nechce provozovat stejné doprovodné programy nebo si rad�ji bude stravování 

zajiš	ovat sám. 

 Na penzionu Severka ve Valašské Senici poskytují snídani jen pokud má host zájem.     

Pro hosta má p�ipraveny t�i zážitky, z nichž jen jeden je placený 12 . Jedná se o projíž�ku              

na koních a ponících k Pul�ínským skalám, který stojí 550 K� za t�i hodiny. Nebo lze objednat 

jen projíž�ku kolem penzionu, jejíž cena je 200 K� za hodinu jízdy. 

 Valašská chalupa ve Valašské Byst�ici nabízí p�j�ovnu kol, kdy poplatek za p�j�ení kola 

na celý den je 150 K�. Chalupa má stanovenou i pobytovou taxu za psa 50 K�/noc. Zatímco 

Valašská chalupa má pro své hosty bezplatn� k dispozici mini fitcentrum, tak Agrocentrum Dv�r 

u k�íža nabízí host�m využití sauny za 150 K�.  

 Zem�d�lskou usedlost Bludi�ka lze navštívit po telefonické objednávce. Farma 

neposkytuje ubytování a stravování je možné jen po domluv�. Bludi�ka je p�edevším zam��ena       

                                                 
11 Ceny platné pro rok 2009. 
12 Zbývající dva souvisí s hospoda�ením na statku a tudíž jsou zdarma. 



 

 

na d�ti. Vytvo�ila pro n� a jejich rodi�e program „Hodinku pro rodinku“, který obsahuje 

prohlídku a krmení zví�at žijících na statku a svezení d�tí na poníku. Cena tohoto programu je   

pro jedno dít� 150 K�. Farma nabízí i projíž�ky mimo zem�d�lskou usedlost, p�i�emž ceny se 

r�zní podle délky trasy, na kterou je program p�ipraven. Zbylé objekty nemají pro své hosty 

p�ipraven žádný speciální program za úplatu a nabízejí jen typické �innosti související 

s hospoda�ením. 

 V�tšina subjekt� venkovského cestovního ruchu využívá cenové diferenciace, kdy 

poskytuje r�zné slevy v rámci delšího pobytu, p�i v�tším po�tu zájemc� nebo zohled�uje 

v�kovou strukturu  ú�astník� venkovského cestovního ruchu. 

 

3.6.3.   Ekoturistika 

 

 Do turistické oblasti Beskydy-Valašsko zasahují dv� CHKO a to CHKO Beskydy, která 

se �adí mezi nejv�tší chrán�né krajinné oblasti v �R a CHKO Bílé Karpaty. Ob� CHKO nesou 

ozna�ení Natura 2000.13 Lze v nich tedy nalézt zajímavou flóru i faunu, na kterou jsou CHKO 

bohaté.  Vyskytují se tu jak bezobratlí (ohnivá�ek modrolemý, strumi�ník zlatooký , kudlanka 

nábožná ad.), tak i obratlovci (jest�áb lesní, rys ostrovid, medv�d hn�dý ad). Pro poho�í jsou 

typické krásné scenérie. 

 

 V roce 1973 došlo k vyhlášení CHKO Beskydy, na jehož území se nachází výjime�né 

p�írodní hodnoty. Jedná se zejména o zbytky p�vodních pralesovitých les� s výskytem vzácných 

karpatských živo�ich� a rostlin. Pozoruhodné jsou také druhov� pestré louky a pastviny, unikátní 

povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Beskydská krajina má dosud mimo�ádnou estetickou 

hodnotu, která vznikla historickým soužitím �lov�ka s horami. Význam chrán�né krajinné oblasti 

je podtržen vyhlášením 50 maloplošných zvlášt� chrán�ných území. V rámci budování evropské 

soustavy chrán�ných území Natura 2000 byla celá CHKO navržena jako Evropsky významná 

lokalita a v roce 2005 zde byly z�ízeny hned 2 pta�í oblasti – Beskydy a Horní Vsacko. [15]  

 K atraktivním míst�m pro provozování ekoturistiky pat�ila do roku 1989 prohlídka NPR 

Mionší, která byla absolvována s pr�vodcem. Nyní je uzav�ena z d�vodu zachování 

                                                 
13 Soustava chrán�ných území, které vytvá�ejí na svém území podle jednotných princip� všechny státy Evropské 
unie. Cílem této soustavy je zabezpe�it ochranu t�ch druh� živo�ich�, rostlin a typ� p�írodních stanoviš	, které jsou z 
evropského pohledu nejcenn�jší, nejvíce ohrožené, vzácné �i omezené svým výskytem jen na ur�itou oblast.  



 

 

nenarušeného p�írodního prost�edí a existuje k ní pouze okružní nau�ná stezka. Ta umož�uje 

návšt�vníkovi alespo� shlédnout �ást beskydského pralesa, který se zde nachází. Stezka je 

p�ístupná od prvního �ervna do patnáctého zá�í. Obec Dolní Lomná, od níž je možný p�ístup      

na stezku, nabízí pr�vodcovské služby. Cena za pr�vodce je 60 K� za dosp�lou osobu a polovi�ní 

vstupné m�že být uplatn�no na dít� a d�chodce. Skupina za pr�vodcovský doprovod pak zaplatí 

500 K�.14 Na jednoho pr�vodce p�ipadá 25 návšt�vník�. [16] 

 Z hlediska ekoturistiky je d�ležitá i CHKO Bílé Karpaty, která je za�azena do sít� 

biosférických rezervací UNESCO. Do turistické oblasti Beskydy-Valašsko zasahuje jen �áste�n�. 

Prochází p�edevším p�es m�sta Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice a p�es obec Nedašov. 

Ú�astníci mají možnost spat�it unikátní p�írodní zajímavosti jako b�lokarpatské kv�tnaté louky 

s výskytem vstava�ovitých rostlin. Kv�li nim se zde pravideln� koná se�ení luk. �eský svaz 

ochránc� p�írody Kosenka sídlící ve Valašských Kloboukách má pro zájemce ekoturistiky 

p�ipraven program (p�íloha �. 2). 

 

 Unikátním místem je zatopený jámový lom na vápenec v místní �ásti Jasenice v obci 

Lešná. Tato p�írodní památka je nalezišt�m chrán�ných druh� živo�ich�, z nichž nejvýznamn�jší 

je rak �í�ní. Svou proslulost získala také díky fosilní faun� bezobratlých. Kv�li vysoké 

návšt�vnosti a sešlapu je však tato p�írodní památka oplocena. 

 

 �eská spole�nost ornitologická� v rámci Festivalu ptactva po�ádá zajímavé vycházky 

do p�írody spojené s pozorováním ptactva. Cílem festivalu je blíže seznámit jejich ú�astníky 

s pta�ími druhy, jejich ohrožením a možnostmi ochrany, pop�. problematikou ochrany p�írody 

v�bec. Pro ú�astníky jsou p�ipraveny nejen zajímavé p�ednášky, ale �asto i r�zné hry a kvízy 

spojené s ptáky �i p�írodou. Na mnoha akcích mohou ú�astníci shlédnout, jak probíhá nap�íklad 

kroužkování pták�. [22] Tento festival se koná každoro�n� na podzim v ur�itých místech �eské 

republiky. V turistické oblasti Beskydy-Valašsko je pravideln� uskute��ován v Hukvaldech. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Ceny se týkají  roku 2008. 



 

 

3.7   Propagace 
 
  
 Nabídka venkovského cestovního ruchu je reprezentována jako celek na webových 

stránkách turistické oblasti Beskydy-Valašsko, avšak nabídka není zcela kompletní. V sekci 

Turistika a volný �as, kde je jedna z možností i agroturistika, lze nalézt pouze p�t záznam�. 

Bohatší nabídka je pak z výb�ru chat a chalup v sekci Ubytování a stravování. Propagace 

(eko)agroturistiky v této turistické oblasti je také podporována i ob�ma kraji v rámci 

propaga�ních materiál�.  

 

 Nabídka chat a chalup je p�edevším prezentována p�es cestovní kancelá�e �i agentury. 

�ást subjekt� v�nujících se (eko)agroturistice využívají k propagaci hlavn� svých vlastních 

webových stránek, na kterých seznamují své potenciální zákazníky s informacemi týkajících se 

základních a dopl�kových služeb. Objekty, které nejsou prezentovány p�es vlastní webové 

stránky, tak využívají jiných možností zviditeln�ní jako je produkt ECEAT CZ Prázdniny           

na venkov�, ve kterém jsou za�azeny pouze dva zkoumané objekty anebo je možná prezentace     

p�es r�zná �lenství v organizacích �i sdružení. Farma Josefa Ondrucha je t�eba propagována    

skrz ob�anské sdružení PRO-BIO LIGY, která se zabývá podporou prodeje biopotravin a 

sdružuje ekologicky hospoda�ící zem�d�lce. Dále jsou tyto objekty uvád�ny také na oficiálních 

stránkách obcí a m�st, ve kterých se nachází a dalších webových stránkách zabývajících se 

ubytováním. V n�kterých p�ípadech musí zákazník vynaložit své vlastní úsilí, jinak nenalezne 

žádné dosta�ující informace o n�kterých subjektech. Ekoturistika je v turistické oblasti 

propagována nedostate�n� a spíše jako sou�ást základní turistické nabídky. Op�t závisí               

na aktivit� potenciálního zákazníka, aby si dohledal pot�ebné informace. 

 

3.8   Nov� chystaná realizace a její p�edpoklady  

  

 Do budoucna by se m�la nabídka venkovského cestovního ruchu v oblasti rozší�it 

minimáln� o jeden objekt, jehož majitel uvažuje za�ít s podnikáním v agroturistice.  

 Jedná se o soukromou farmu Molkových, sídlící v obci Lide�ko. Chovají n�kolik druh� 

hospodá�ských zví�at15 a �ty�i border kolie. Na své farm� by cht�li po�ádat r�zné akce, které by 

                                                 
15 Mezi chovaná hospodá�ská zví�ata pat�í ovce, prasata, kozy, husy toulouské. 



 

 

souvisely s tradi�ním pastevectvím a s výcvikem pasteveckých ps�. Ti mají být využíváni k tzv. 

kanisterapii, tedy rehabilitaci pomocí ps�, která je p�edevším vhodná pro seniory a mentáln� 

postižené. [25] 

 V obci se udržují r�zné oby�eje a tradice, p�sobí zde ochotnické divadlo a dechová hudba 

Lide�anka. Každým rokem se koná sout�ž hasi�ských družstev a Mezinárodní festival dechových 

hudeb. Na severním okraji obce na vrchu Kopce se nachází chrán�ný p�írodní útvar �ertovy 

skály. Obec Lide�ko v roce 2008 získala ocen�ní Vesnice roku, což pro ni znamená zvýšení 

prestiže a zviditeln�ní se. [35] 

    

 Zmín�né subjekty p�sobící v (eko)agroturistice pov�tšinou cht�jí nebo p�emýšlejí, že by 

do budoucna svým host�m nabídly možnost vyzkoušet si výrobu sýra, klobás a pe�ení domácího 

chleba. Tyto produkty by bylo poté možné i zakoupit. Agroturistické centrum Hornolide�ska by 

cht�lo své zákazníky nalákat i na skute�nou valašskou zabija�ku. 

 

3.9   Nabídka konkuren�ních turistických oblastí 

 

 Nejsiln�jší konkuren�ní boj je mezi nabídkou chat a chalup, jejichž oblíbenost má          

na území �eské republiky silnou pozici. Nejlépe se da�í venkovskému cestovnímu ruchu 

v turistických oblastech Šumava-východ a Jižní �echy nacházející se ve stejnojmenných 

turistických regionech. Ob� oblasti mají výhodné podmínky pro rozvoj všech forem venkovského 

cestovního ruchu. Mezi další turistické oblasti, kde si venkovský cestovní ruch našel své místo, 

pat�í Vyso�ina, �eský ráj a Jeseníky. [14] 

 V konkuren�ních turistických oblastech, obklopujících turistickou oblast                 

Beskydy-Valašsko, neexistuje moc velký prostor pro rozvoj venkovského cestovního ruchu. 

Výjimku tvo�í oblast Pood�í, kde se nachází CHKO Pood�í, n�kolik statk� a rodinných farem 

nabízejících  (eko)agroturistiku.16  

 

 

 

                                                 
16 Zdroj: webové stránky jednotlivých turistických oblastí. 



 

 

4.   VLASTNÍ PR�ZKUM 

 

 Pro zhodnocení nabídky venkovského cestovního ruchu v turistické oblasti      

Beskydy-Valašsko jsem zvolila metodu SWOT analýzy, která umož�uje poukázat na sou�asný 

stav venkovského cestovního ruchu v oblasti. Informace byly získávány b�hem dvou m�síc� 

prost�ednictvím rešeršn�-kompila�ní metody a kontakt� se Zlínským a Moravskoslezským 

krajem, NUTS II Moravskoslezsko a starost� dvou obcí Bílá a Raškovice. 

 

4.1   SWOT analýza nabídky venkovského cestovního ruchu 

 

Silné stránky 

 

� neporušený p�írodní potenciál, 

� umíst�ní objekt� v nepoškozené p�írod�, v blízkosti CHKO, 

� evropsky uznávané území CHKO, 

� existence jezdeckých areál� a jezdeckých okruh�, 

� hustá sí	 turisticky zna�ených stezek, 

� výjime�né p�írodní hodnoty, 

� existence ornitologické oblasti, 

� levné a kvalitní ubytování, 

� úsp�šné �erpání finan�ních prost�edk� od státu nebo fond� EU, 

� renomé turistické oblasti Beskydy-Valašsko, 

� udržování tradic a folklóru, 

� aktivní zapojení (eko)agroturistických objekt� do spole�enského chodu obce, 

� atraktivní turistické cíle, 

� oblast vhodná pro provozování rekrea�ních sport�, 

� oblast spojena s pastevectvím, 

� tradice v zem�d�lské výrob�. 

 

 

 



 

 

Slabé stránky 

 

� úzká nabídka základních a dopl�kových služeb jednotlivých subjekt� v (eko)agroturistice, 

� malý zájem zem�d�lsky podnikajících subjekt� o (eko)agroturistiku, 

� nedostate�ná možnost si p�j�it sportovní vybavení p�ímo v míst� pobytu, 

� nedostate�né prostory pro odkládání sportovních pot�eb a ná�iní, 

� v�tšina program� zam��ena na exteriér, 

� závislost na ostatních podnikatelských subjektech (aktivity mimo objekt, stravování), 

� slabá propagace ekoturistiky a n�kterých subjekt� provozující eko(agroturistiku), 

� nedostate�ná informovanost o možnostech venkovského cestovního ruchu, 

� nedostate�né využití prodeje zem�d�lské produkce u (eko)agroturistiky, 

� chybí nabídka p�epravy pro hosty bez vlastního automobilu. 

 

P�íležitosti 

 

� oslovení nových trh�, 

� p�iblížit se p�áním zákazníka, který si chce vyzkoušet n�co nevšedního, 

� zvyšující zájem o bio produkty, 

� rostoucí zájem o šetrnou turistiku a ochranu p�írodního prost�edí, 

� možnost zapojení se do program� vytvo�ené ECEAT, 

� p�ilákání zahrani�ních turist�, 

� možnosti �erpaní finan�ních zdroj� od státu �i fond� EU, 

� podpora vzd�lávacích program� ohledn� venkovského cestovního ruchu, 

� možnost ú�eln� využít chátrající objekty, 

� investice do infrastruktury, 

� vytvá�ení nových aktivit pro hosty, 

� zlepšení životních podmínek v obcích,  

� zatraktivn�ní prost�edí obcí, 

� zapojení obcí, které by m�ly zájem o sv�j rozvoj, 

� existence mikroregion� a svazku obcí (pomoc p�i �erpání finan�ních prost�edk�), 

� podnikatelská p�íležitost pro subjekty p�sobících na venkovském prost�edí. 



 

 

Ohrožení 

 

� rozr�stající se po�et chat a chalup v ur�itých lokalitách, 

� poškozování p�írody neuváženým chováním, 

� konflikt mezi ochranou p�írody a jejího využití k rekreaci, 

� rostoucí konkurence v jiných turistických regionech (tuzemsko, slovenský trh), 

� podce�ování významu venkovského cestovního ruchu, 

� podce�ování propagace a zviditeln�ní se, 

� zanedbání vzd�lávání ve venkovském cestovním ruchu, 

� nevyhovující dopravní obslužnost hromadnou dopravou u p�íhrani�ních a horských obcí. 

 

 

 Ze SWOT analýzy vyplývá, že turistická oblast Beskydy-Valašsko má vhodný potenciál           

pro rozvoj venkovského cestovního ruchu. I když turistická oblast spl�uje základní p�edpoklady      

pro provozování venkovského cestovního ruchu, p�esto je o n�j po�ád projevován malý zájem    

ze strany podnikatelských subjekt�. O tom sv�d�í i to, že pro rok 2009 uvažuje o podnikání 

v agroturistice pouze jeden objekt. P�i srovnání s konkuren�n� siln�jšími turistickými oblastmi je 

propagace (eko)agroturistiky a ekoturistiky velmi slabá, což je podstatná chyba, p�edevším 

v dob�, kdy se o venkovském cestovním ruchu za�íná �ím dál více hovo�it. Pak zaleží jenom     

na aktivit� zákazníka, zda bude hledat sám nebo dá rad�ji p�ednost jiné turistické oblasti.  

 Dopravní situace v horských �i p�íhrani�ních oblastech je nedosta�ující z d�vodu špatné 

návaznosti a frekvence spoj�. N�které objekty venkovského cestovního ruchu se nacházejí dál   

od centra obcí, což m�že znamenat pro zájemce o venkovský cestovní ruch, který nemá vlastní 

dopravní prost�edek, problém s p�epravou k objektu.  

 Rozr�stající hustota chat a chalup m�že vést do budoucna i k vylidn�ní obcí, ze kterých se 

pak stanou pouze oblasti pro rekrea�ní ú�ely.  

Turistická oblast je neodmysliteln� spjata s chovem ovcí, a proto by se mohly subjekty 

v�nující se (eko)agroturistice více zam��it i na dopl�kové programy spojené práv� 

s pastevectvím. Také by se nem�ly spoléhat na to, že by se host v dob� dovolené cht�l stravovat 

sám nebo ho odkazovat na místní restauraci. Host by se m�l rozhodnout, co by bylo pro n�j lepší, 

p�ijateln�jší a zajímav�jší.  



 

 

 Více by mohla být i prezentována nabídka v podob� doprovodných program� v p�ípad� 

nep�íznivého po�así. Majitelé objekt� �asto lákají své potenciální zákazníky na krásu p�írody a 

sportovní aktivity, sami však ve v�tšin� p�ípad� neposkytují žádné sportovní pot�eby �i místnosti 

pro odkládání t�chto pot�eb.  

 Turistická oblast je p�íznivá i pro zájemce o ekoturistiku. V turistické oblasti lze nalézt 

mimo dvou chrán�ných krajinných oblastí i další místa s unikátními ekosystémy.  

 I p�es ohrožení a slabé stránky, které vycházejí ze SWOT analýzy, má turistická oblast 

dobré podmínky pro jejich p�ekonání a to díky dobrému renomé, silné kvalit� a p�íznivým 

cenám. Další možností je i využití finan�ních prost�edk� ze strukturálních fond� EU. V minulosti 

byla projevena i podpora a pomoc ze strany dobrovolných sdružení, obcí a m�st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZÁV�R 
  

 V této bakalá�ské práci jsem charakterizovala základní aspekty venkovského cestovního 

ruchu a následn� zhodnotila jeho postavení v turistické oblasti Beskydy-Valašsko.  

 

 Venkovský cestovní ruch je prezentován jako druh p�íjemn� strávené dovolené v p�írod� 

s minimálním p�sobením �lov�ka na životní prost�edí. Od ú�astníka venkovského cestovního 

ruchu se tedy o�ekává, že tuto definici bude znát a také svým chováním dodržovat. Venkovský 

cestovní ruch se snaží eliminovat negativní prvky masového cestovního ruchu tím, že omezí 

po�et host� v rámci ubytovací kapacity. V �eské republice se nachází n�kolik turistických 

oblastí, které mají tendence pro úsp�šné provozování tohoto druhu cestovního ruchu. Mezi n� 

pat�í i turistická oblast Beskydy-Valašsko, která je spjata s nepoškozenou krajinou, tradicemi a 

kulturn�-spole�enskými událostmi. Venkovský cestovní ruch má díky t�mto aspekt�m možnost 

doplnit již stávající p�ívlastky, které zatím tato turistická oblast má.  

 Subjekty, provozující venkovský cestovní ruch v oblasti, nabízí svým host�m pobyt 

uprost�ed nepoškozeného p�írodního prost�edí. Ubytování sm��uje spíše k nižší cenové hladin� a 

je vhodn�jší pro mén� náro�n�jší klientelu. V oblasti má dominantní postavení chata�ení a 

chalupa�ení, p�edevším u vodních ploch a zajímavých p�írodních lokalit. Své místo tu postupn� 

nachází i agroturistika a ekoagroturistika. Ty však ješt� nejsou zcela rozvinuty, hlavn� co se tý�e 

služeb. V�tšina subjekt� totiž nenabízí stravování a ponechává tuto starost na hostovi. Také chybí 

vlastní speciáln� vypracované programy pro hosty, které by se odlišovaly od b�žné nabídky. 

N�které subjekty nevyužívají ani možnosti odbytu svých produkt�, které byly na farmách 

vyprodukovány. P�itom jsou tyto aspekty jedny z nejd�ležit�jších „lákadel“, které má hosty 

p�ilákat. Oblast disponuje dv�ma chrán�nými krajinnými oblastmi a to Beskydy a Bílými 

Karpaty, na jejichž území se nachází výjime�né p�írodní hodnoty. V rámci ekoturistiky je 

podporována i �innost lokálních podnikatel�. 

 Subjekty venkovského cestovního ruchu se aktivn� zapojují do spole�enských událostí,  

na kterých se snaží i prezentovat sama sebe a tím získat i nové zákazníky. Da�í se jim také 

spolupracovat s obcemi a ostatními podnikajícími subjekty v obci �i blízko ní.  

 Aby se venkovský cestovní ruch pln� rozvinul a nejen on, je pot�eba investic i                

do infrastruktury, p�edevším do dopravní a informa�ní, která by umožnila lepší vnímaní celé 



 

 

oblasti jako místa pro provozování aktivit spojených s venkovským cestovním ruchem. Pokud 

totiž dané subjekty nebudou vid�ny a dostate�n� propagovány, tak si budou t�žko hledat své 

zákazníky. Význam venkovského cestovního ruchu je �asto podce�ován a v �ad� p�ípad� i špatn� 

chápán. To p�edevším v tom smyslu, že jde o ni�ení p�írody a �innost, která je spíše prod�le�nou 

záležitostí. Venkovský cestovní ruch nemá být odv�tvím, na kterém se bohatne, ale má pomoci   

k dodate�ným p�ivýd�lk�m. Podstatou venkovského cestovního ruchu je lidem ze zcela odlišného 

prost�edí ukázat život na zem�d�lském statku, upevnit jejich vztah k p�írod� a vysv�tlit jim 

d�ležitost toho, pro� se chovat k p�írod� šetrn�ji a kupovat rad�ji lokální produkty. Venkovský 

cestovní ruch je jedna z nejlepších možností, jak se vymanit z p�edimenzovaných center masové 

turistiky. 
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