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1. Úvod

Cestovní ruch se v dnešní době stává významným odvětvím národního hospodářství, má

významný podíl na tvorbě HDP. V posledních letech se cestovní ruch rozvíjí velmi prudce. Po

otevření státních hranic v roce 1989 byla velmi oblíbeným cílem přímořská letoviska jižní

Evropy. Stále více návštěvníků postupně vedlo k přehuštění těchto destinací.

Ne všichni účastníci cestovního ruchu, mají zájem o trávení svého volného času právě

v těchto destinacích. Stále více návštěvníků touží po klidném, odlehlém prostředí, které se

nachází daleko od hlučného a neosobního města. Z tohoto důvodu hosté stále častěji vybírají

za cíl své dovolené venkov. Tradice venkovské turistiky sahá někdy k počátku 20. století, kdy

jezdila městská buržoazie trávit letní prázdniny na tzv. „letní byty“. Samostatnou kapitolou

venkovské turistiky je chataření a chalupaření. Český venkov po roce 1989 částečně upadl

v zapomnění. V současné době se opět dostává do popředí zájmu mnoha účastníků cestovního

ruchu. Návštěvníci mají zájem o venkovské prostředí, návrat ke kořenům, o osobní přístup

k hostům, který je obvykle majiteli či provozovateli objektů venkovského cestovního ruchu

nabízen.

Ve srovnání se sousedním Rakouskem a ostatními evropskými zeměmi je venkovská turistika

v naší republice ve stádiu vývoje. Mnoho objektů venkovské turistiky není nijak certifikováno

a informací o nich se nachází málo.

Oblast Bílých Karpat je známá svou malebnou přírodou zejména rozsáhlými orchidejovými

loukami. Díky značné členitosti této krajiny zůstaly zachovány lidové obyčeje, původní sídla

a některé prvky tradičního života, který se v minulosti každodenně odehrával v této lokalitě.

V této práci budou zjišťovány možnosti využití dané lokality ve venkovském cestovním ruchu

a venkovské turistice. Tyto objekty, často se jedná o samoty, jsou významným potenciálem

cestovního ruchu v ČR.

Práce bude zkoumat jednotlivé objekty venkovské turistiky, náklady na provoz těchto objektů,

návštěvnost v jednotlivých obdobích roku, průměrný věk účastníků venkovské turistiky v této

oblasti, jednotlivé atraktivity, rozsah poskytovaných služeb a infrastrukturu v této oblasti.
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2. Metodika zpracování a cíl práce

Již z názvu této práce je zřejmé, že bude rozebírána problematika venkovského cestovního

ruchu respektive venkovské turistiky v oblasti Bílých Karpat.

Sběr informací bude prováděn z knižních zdrojů, časopisů, webu a návštěvy veletrhu

REGION TOUR.

V teoretické části bude vymezen pojem venkovské turistiky, jeho jednotlivé formy

(agroturistika, ekoturistika a ekoagroturistika), základní rysy a přednosti. Specifikováni budou

účastníci venkovské turistiky, jak podle věku, tak podle zájmů. Vzhledem k tomu, že se

někteří podnikatelé se seskupují v zájmovém sdružení – Svaz venkovské turistiky budou

popsány činnosti tohoto sdružení. Uvedena bude také výše poplatků spojených se členstvím

v tomto sdružení, certifikací objektů venkovské turistiky, ceny za propagaci objektu a ceny

poradenství poskytovaného zástupci Svazu. Vymezeny budou typy ubytování dle Svazu

venkovské turistiky a základní minimum, které je nutné dodržet pro udělení certifikátu.

Uvedeny budou doporučené způsoby stanovení cen za ubytování podle Svazu venkovské

turistiky. Zmíněno bude také Evropské centrum pro ekoagro turistiku (ECEAT CZ) a jeho

jednotlivé projekty.

Čtvrtá kapitola bude věnována možnostem podpory podnikání a rozvoji služeb v oblasti

venkovské turistiky. Budou rozebrány jednotlivé možnosti dotací z ministerstva zemědělství

a jiných veřejných fondů.

V páté kapitole této práce bude vymezena poloha a rozloha Bílých Karpat, jednotlivé územní

podcelky, vodstvo, podnebí, průměrná teplota, geomorfologie, nastíněny budou také možnosti

dopravy v dané oblasti. Vzhledem k tomu, že v roce 1996 byly Bílé Karpaty vyhlášeny

biosferickou rezervací NATURA 2000, budou uvedeny zvláštnosti flóry i fauny. Uvedeny

budou jednotlivé národní přírodní rezervace. Bude proveden výčet cyklostezek a naučných

stezek v této lokalitě. Rovněž budou uvedeny nejvýznamnější sídla v Bílých Karpatech.

Uvedeno bude území, činnost a charakteristika Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Zmíněna bude regionální ochranná známka Tradice Bílých Karpat, která se vztahuje na

tradiční produkty, které pocházejí z CHKO Bílé Karpaty.

V šesté kapitole budou rozebírány jednotlivé lokality, ve kterých se nacházejí objekty

venkovské turistiky. Jedná se o obce či části obcí, v předmětu zájmu bude poloha a rozloha

dané lokality, atraktivity pro turisty, struktura a informace webových stránek. Jejich

vypovídací schopnosti pro turisty. Bude zmíněno 7 obcí, 2 osady a 1 obec se statutem města.
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Šestá kapitola bude také pojednávat o samotných objektech venkovské turistiky. Budou

podávány informace o vybavení objektu, okolí objektů, možností trávení volného času,

zajímavostech v okolí, možnostech dopravy do dané lokality, cenách za ubytování,

možnostech stravování buď přímo v objektu nebo v jeho blízkém okolí. Jednotlivé objekty

budou lokalizovány v obcích.

Sedmá kapitola bude věnována praktickému výzkumu u majitelů jednotlivých objektů.

Majitelé budou odpovídat na následující otázky:

1. Kolik Váš objekt ročně navštíví hostů?

2. Jaký je průměrný věk Vašich hostů?

3. Jakou máte zpětnou vazbu od hostů?

4. Co je ve Vašem objektu největší atraktivita?

5. V kterém ročním období je Váš objekt nejvíce navštěvován?

6. Jaké jsou roční náklady na provoz Vašeho objektu?

7. Jaké formy propagace využíváte pro Váš objekt?

8. Máte zpracovanou SWOT analýzu?

9. Čerpáte dotace nebo jiné prostředky z veřejných fondů?

10. Spolupracujete s cestovní kanceláří či agenturou?

Následně budou zpracovány odpovědi a vyvozeny závěry.

Cílem práce je zjištění objektů venkovské turistiky v oblasti Bílých Karpat a jejich tržby

v sezóně hlavních prázdnin při předpokládané plné obsazenosti daného objektu. Předmětem

zkoumání bude také výše rekreačního poplatku, který plyne do rozpočtu příslušné obce

v případě, že budou objekty venkovské turistiky v době hlavních prázdnin plně obsazeny

účastníky venkovské turistiky ve věkovém rozpětí od 18 do 70 let.
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3. Teorie cestovního ruchu – venkovská turistika

3.1 Venkovská turistika
„Venkovský cestovní ruch (též rurální cestovní ruch, venkovská turistika) – souborné

označení pro druh cestovního ruchu s vícedenním pobytem a s rekreačními aktivitami na

venkově (procházky a pěší turistika, projížďky na kole nebo na koni, pozorování a péče

o domácí zvířata, konzumace podomácku vyrobených potravin atd.), s ubytováním

v soukromí nebo v menších hromadných ubytovacích zařízeních. Přitažlivost rurálního

cestovního ruchu je založena na některých aspektech skutečného nebo fabulovaného

venkovského způsobu života – rozsáhlá, tichá, klidná krajina, čistý vzduch, pracovní aktivity,

zvyky a folklór, rozmanité stromy a zvířata atd.

Jeho rozvoj souvisí s rozvojem venkova, budováním pěších tras a cyklotras, farem

s alternativním zemědělstvím, budováním místních muzeí, skanzenů, revitalizací tradičních

řemesel, budováním a obnovou menších ubytovacích zařízení a stravovacích zařízení atd.

Venkovský má různé formy: agroturismus, ekoagroturismus, ekoturismus,

dobrodružný cestovní ruch, kulturní cestovní ruch“.1

Základní rysy venkovské turistiky

- Hosté jsou ubytování na venkovských usedlostech jako jsou chalupy a statky

v malých ubytovacích zařízeních rodinného typu. Majitel ubytovacího

zařízení vystupuje většinou jako hostitel.

- Návštěvníci se účastní každodenního života na statku či chalupě. Jsou

v kontaktu s domácími zvířaty. Mohou se podílet na pracích spojených

s každodenním fungováním venkovské usedlosti.

- Hosté poznávají charakter života na venkově. Setkávají se způsoby života na

venkově. Poznávají jiné názory na život případě se seznamují s typickými

„vesnickými osobnostmi“ (např. pamětníky starých způsobů života ve

vesnici).

1 PÁSKOVÁ, ZELENKA, Cestovní ruch – výkladový slovník. Praha: Ministerstvo

pro místní rozvoj, 2002. 488 s. ISBN 80-239-0152-4)
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- Účastníci venkovské turistiky se seznamují s lidovými řemesly, vesnickými

zvyky, jsou v přímém kontaktu s přírodou. Mohou se věnovat rybaření,

myslivosti, jízdě na koni případně pěší turistice či cykloturistice.

Přednosti venkovské turistiky

- Jedná se o náhradu za frekventované destinace, kde je charakter

cestovního ruchu masový. V takovýchto oblastech mají hosté nedostatek

soukromí, potýkají se s hlukem a následky „nočního života“. Turisté

nemají možnost poznat originální ráz krajiny, protože zpravidla krajina

musela ustoupit před rozvíjejícím se cestovním ruchem v dané lokalitě.

- Naopak účastníci venkovské turistiky tráví svůj volný čas v klidných

a nehlučných oblastech vzdálených od hlučných center měst, mají

možnost vyvázat se z každodenní rutiny městského života.

- Hosté (jak dospělí tak děti) se seznamují s chovem a péčí o domácí

zvířata, způsoby života na venkově. Mají možnost domácí stravy

z „poctivých“ ingrediencí.

- Ceny za poskytnuté služby většinou odpovídají úrovni poskytovaných

služeb, obecně se předpokládá, že na venkově jsou nižší ceny než

v městském prostředí.

- Hosté se mohou pouze na venkově věnovat sběru lesních plodin,

houbaření, rybaření, jízdě na koni atd.

- Návštěvníci se mohou věnovat klasickým formám turistiky (pěší turistika,

cykloturistika).

Účastníci venkovské turistiky

Venkov většinou přitahuje turisty z větších měst, kde originální krajina postupně ustoupila

průmyslové výstavbě. Takovéto skupiny se snaží uniknout z hlučného a neosobního města do

klidné oblasti venkova.

Účastníky venkovské turisty lze členit podle věku účastníků. Každá skupina má své specifické

požadavky a zvyky. Klienti venkovské turistiky jsou především individuální hosté nebo malé
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skupiny (zhruba do 15 osob). Větší zájezdy jsou spíše výjimkou např. návštěvníci církevních

památek nebo školní výlety.

Dělení účastníků cestovního ruchu podle věku ( Burian, Jedou k nám hosté 1999):

a) Rodiny s dětmi – tato skupiny využívá služeb venkovské turistiky nejčastěji. Většinou

tráví v objektu venkovské turistiky celý týden, výhradně v době školních prázdnin. Obvykle si

pronajímají apartmány s vlastním vařením a nemají velké výdaje. Často přijíždějí autem,

někdy na kole. Velkou část své dovolené tráví přímo v objektu venkovské turistiky, požadují

bezpečné prostory pro děti, nabídku her, vzdělávací činnosti jako je ošetřování a krmení

zvířat, dojení mléka atd. Nakupují „zdravé“, biologicky nezávadné produkty. Někteří majitelé

objektů pro tyto hosty mají připravená „menší políčka“ kde si hosté zkoušejí vypěstovat

vlastní plodiny.

b) Jednotlivci nebo páry středního věku – obvykle platebně schopnější zákazníci, přijíždí

většinou autem, na kole případně hromadnou dopravou. Požadují klid, kvalitní služby, dobré

vybavení objektu a přesné a podrobné informace (atraktivity v okolí, jízdní řády, mapy atd.).

Hodně cestují po okolí, hodně se stravují mimo objekt venkovské turistiky (s výjimkou

snídaně). Obvykle se zdrží 2 až 3 dny a pokračují dál.

c) skupina 50 + (50 a více letí) – obvykle cestují autem, obvykle bydlí v kempech nebo

vlastní obytný přívěs. Tato skupina hostů vyžaduje klid, pohodlí, kvalitně poskytované

služby, kvalitní vybavení objektů venkovské turistiky. Pokud do objektů venkovské turistiky

má přijíždět právě tato skupina hostů, musí provozovatel zařízení přizpůsobit vybavení

objektu právě jejich potřebám: mohly by nastat problémy s překonáváním schodů, toalety

a koupelny by měly být vybaveny madly atd. Pokud takovíto hosté přijíždějí prostředky

hromadné dopravy měl by je provozovatel čekat ve stanici veřejné dopravy a zajistit jim

dopravu z místa stanice veřejné dopravy do objektu.

d) Mladí lidé – studenti, páry nebo skupiny mladých lidí, cestujících jakkoliv i stopem. Jsou

málo solventní ale také nenároční, spokojí se téměř s čímkoliv, když cena odpovídá

poskytovaným službám. Tato skupina hostů je ve venkovské turistice spíše výjimkou.
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Zájmy účastníků venkovské turistiky

Účastníci venkovské turistiky jsou většinou individuální hosté. Tito hosté mají většinou

odlišné zájmy, někteří touží pouze po klidu venkova, jiní chtějí aktivně poznávat způsoby

venkovského života. Hosté se proto mohou orientovat na:

a) Přírodu: chtějí se procházet v přírodě a seznamovat se s ní. (Pro tento typ hostů je vhodné

zajistit přednášku odborníka na místní přírodu (flóru, faunu). Je vhodné zajistit odborného

průvodce místní krajinou.

b) Zemědělství a ekologické hospodaření – hosté pomáhají v hospodářství, chtějí poznávat

tradiční metody chovu zvířat a pěstování plodin (kosení trávy ruční kosou, šlapání zelí).

c) Kultura oblasti a venkovský život, kostely muzea a skanzeny – pro tyto hosty je dobré

zajistit informace o památkách v blízkém okolí, ukázky lidových řemesel případně

ochutnávky místních produktů, seznam folklorních akcí v okolí.

d) Stravování – hosté chtějí ochutnat místní speciality (jídla i nápoje). Podle možností

objektu lze zřídit stylovou jídelnu, nabízející krajové speciality a tradiční domácí kuchyni. Je

možné také zpracovat receptury místních specialit.

e) Klid a odpočinek – této skupině je vhodné ukázat atraktivní místa, případně je informovat

o zajímavostech v okolí a podřídit se jejich individuálním zájmům.

f) Sport, aktivity, zdraví – hosté chtějí dohnat to, na co v běžném pracovním životě nemají

čas (jízda na kole, koni, kanoistika, pěší turistika, horolezectví ale také kondiční programy,

zdravá výživa, masáže atd.). Takovíto hosté uvítají připravené programy, mapy cyklotras

pěších tras atd. a půjčování sportovních potřeb.

3.1.1 Agroturistika
„Agroturistika (agrární CR) – forma CR – turistické nebo rekreační pobyty na

venkově na rodinných farmách, jejichž hlavní náplní je poznání alternativního způsobu

života v blízkém kontaktu s přírodou, přímá spoluúčast na zemědělských činnostech a aktivní

odpočinek, pěší turistika, cykloturstika, poznávání původních technik výroby potravin, jízda

na koni, chov hospodářských zvířat, krocení zvířat apod.

Agroturismus je rozvíjen zejména v Evropě jako ucelený program (v německy

mluvících zemích – „Urlab auf Bauernhof“, dále v Nizozemí a v Maďarsku) je součástí

venkovského cestovního ruchu (často nesprávně – agroturismus je užší termín).
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Agroturismus je modelovým příkladem směřování k udržitelnému rozvoji cestovního

ruchu s aspektem ekologickým a socio-kulturním (není třeba budování nové superstruktury

CR, využívá již existující zdroje a místní suroviny, typický je blízký sociální kontakt

návštěvníků s rezidenty a poznání místního životního stylu) a také ekonomický (finanční

přínos pro residenty)“.1

Služby, které poskytuje agroturistika:

- návštěvníci jsou obvykle ubytováváni v zemědělských usedlostech (statky, chalupy);

- turisté vidí každodenní život rodiny zabývající se zemědělstvím;

- zákazníci cestovního ruchu mají možnost podílet se na zemědělských pracích podle

vlastního uvážení a také podle vlastního výběru. Některých zemědělských prací se

mohou účastnit také děti;

- lidé mají prostor pro přímý nákup některých zemědělských produktů (proměnlivé

podle doby, kdy se na statku nacházejí) pro stravování (ovoce, mléko, mastné výrobky

ze zabíjaček apod.);

- návštěvníci se seznamují s místní gastronomií a tradičními postupy přípravy pokrmů,

někdy je část surovin domácího původu.

3.1.2 Ekoagroturistika
„Ekoagroturismus – forma CR, jejíž účastníci jsou motivování pobytem na rodinných

farmách zabývajících se alternativním zemědělstvím. Mezi aktivity návštěvníků patří zejména

konzumace alternativě pěstovaných a upravovaných potravin ze zdrojů farmy, práce na

farmě, jízda na koni, blízký kontakt s přírodou – pěší turistika, cykloturistika, pozorování

zvířat a péče o ně.“[1]

3.1.3 Ekoturistika
„Ekoturismus = forma CR, jejíž účastníci jsou motivování využitím chráněných

výtvorů přírody, přírodních rezervacích, kulturních památek a akcí, národních parků, dalších

přírodních atraktivit, souhrnně biosféry a antroposféry (člověkem modelované životní

prostředí) tak, aby nebyly cestovním ruchem nadměrně narušovány.

1PÁSKOVÁ, ZELENKA, Cestovní ruch – výkladový slovník. Praha: Ministerstvo

pro místní rozvoj, 2002. 488 s. ISBN 80-239-0152-4)
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Pro ekoturismus jsou typické ekoturistické aktivity podle různé kvalifikace více než 80

různých aktivit s relativně malým vlivem na ekosystémy: pěší turistika, fotografování,

pozorování volně žijících živočichů a plně rostoucích rostlin, jízda na kajaku, účast na

kulturních akcích, montanistika, cykloturistika, dílny hlubinné ekologie, survival, pozorování

ptactva aj. cílem návštěvníků jsou často ekosystémy s harmonickým sepětím flóry a přírodní

scenérie.“ 1

3.2 Svaz venkovské turistiky
Činnosti Svazu venkovské turistiky

Je to dobrovolné sdružení podnikatelů (zájmové sdružení), podnikajících v oblasti

venkovské turistiky a dalších příznivců. Tato organizace byla založena v roce 1997. Je

členem Svazu obchodu a cestovního ruchu a také mezinárodní organizace Eurogites, která se

také zabývá venkovskou turistikou. Účelem této organizace je přispívání k oživení venkova,

zachování a obnovení tradic, udržení rázu krajiny a jako v neposlední řadě chce stabilizovat

osídlení venkova (v současné době dochází k prudké výstavbě na venkově).

Své členy se snaží hájit a podporovat v podnikatelských záměrech. Do praxe uvádí

a následně kontroluje standardy ubytování na venkově. Spolupracuje s ECEAT cz, krajskými

úřady a centrálou cestovního ruchu v ČR Czech Tourism, provádí propagaci ubytovacích

zařízení (objektů venkovské turistiky) svých členů.

Certifikát ubytování podle Svazu venkovské turistiky

Podle „Koncepce cestovního ruchu České republiky“ č.717, vydané vládou 14.

července 1999 neexistují povinné technické požadavky pro ubytovací zařízení ve venkovské

turistice a agroturistice. Tento standard má pouze doporučující opatření s cílem zvýšení

kvality služeb v tomto oboru. Na zpracování tohoto standardu se podíleli Svaz venkovské

turistiky, ECAT CZ a Klub českých turistů, Kempy a osady ČR – Živnostenské družstvo

a Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor cestovního ruchu). Přičemž Svaz venkovské turistiky

ručí za správně certifikované zařízení ubytování v soukromí.

Podle Svazu podnikatelů venkovské turistiky se ubytování v soukromí nadále člení

na:

- ubytování v obytných místnostech objektů (obytné místnosti),

1 PÁSKOVÁ, ZELENKA, Cestovní ruch – výkladový slovník. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002. 488
s. ISBN 80-239-0152-4)
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- pronájem samostatných objektů (chaty, sruby, chalupy, rekreační domky,

byty) včetně pronájmu přilehlých pozemků za účelem stanování.

Ubytování v soukromí se člení do čtyř kategorií, přičemž je každá kategorie označena

příslušným počtem hvězdiček (první třída 1 hvězdička atd.). Ubytovací zařízení jsou

začleňována do jednotlivých tříd na základě plnění doporučených požadavků, které uvádí

standard a podrobný prováděcí předpis.

Standard pro ubytování v soukromí
V udělení certifikátu se rozlišují podle Svazu venkovské turistiky následující druhy

ubytování v soukromí: „malý kemp, ubytovací zařízení/apartmán (letní byt) s vlastním

vařením a ubytování se stravováním.“

Malým kempem se podle Svazu venkovské turistiky rozumí pozemek, který se

přechodně pronajímá k ubytování hostů. Hosté si přivážejí vlastní stan nebo obytný přívěs.

Tyto objekty mohou být také vybaveny i ubytovacími objekty nebo pokoji. Malý kemp musí

mít své vlastní hygienické zařízení nebo další vybavení případně vlastní technické zázemí.

Ubytovací objekt (apartmán ) s vlastním vařením je dle normy Svazu venkovské

turistiky samostatná stavba nebo bytová jednotka, která má jednu nebo více obytných

místností, vlastní hygienické zařízení, kuchyni a další zařízení. V tomto typu ubytovacího

objektu se může taktéž nacházet společenská místnost s potřebným technickým zařízením.

Ubytovací objekt (apartmán) s vlastním vařením musí být pronajímán jako celek (nelze

pronajímat pouze jednu místnost apartmánu).

Ubytování se stravováním podle standartu Svazu venkovské turistiky se rozumí

ubytovací zařízení, které mino ubytovací služby poskytuje také stravovací služby (minimálně

snídaně). Také v toto ubytovací zařízení může být vybaveno společenskou místností.

Ubytování se zpravidla poskytuje na různý počet nocí a většinou není pevně nařízen nástupní

den.

Všechna tato ubytovací zařízení mají dle Svazu venkovské turistiky kapacitu 35 lůžek

(o případných výjimkách rozhoduje certifikační orgán). V případě kempu je kapacita 20 míst

určených k postavení stanů.
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Základní minimum pro udělení certifikátu

Podle standardu Svazu venkovské turistiky je toto základní minimum platné pro

všechny třídy. Pokud chce podnikatel získat certifikát pro ubytování od Svazu venkovské

turistiky musí splňovat podmínky základního minima v plném rozsahu:

majitel nebo provozovatel ubytovacího zařízení se musí řídit všemi platnými

právními normami (např. živnostenský zákon).

1. „Ubytovací zařízení se musí nacházet mino oblasti zdroje hluku a nečistot jako jsou

dálnice, železniční tratě, letiště, tovární komplexy, soustavný provoz místních strojů

včetně zemědělských, hnojiště, skládky odpadů, jímky, kouř lokálního topení, hlasitý

poslech televize či rádia atd.

2. Do ubytovacího zařízení musí být pohodlný přístup pro příjezd a odjezd. Příjezdová

cesta musí být řádně značena tak, aby se v ní klienti snadno orientovali. Povrch

příjezdové cesty musí být zpevněný a bezprašný a v blízkosti zařízení musí být

parkoviště.

3. Do objektu ubytovacího zařízení musí být možný přístup 24 hodin denně.

4. Majitel či provozovatel musí tolerovat hosty jiné barvy pleti či jiného náboženského

vyznání než je křesťanství. Musí také tolerovat jinou sexuální orientaci.

5. Majitel či provozovatel má disponovat dobrými komunikačními schopnostmi a měl

by být schopen vytvářet příjemnou atmosféru v daném ubytovacím zařízení.

6. V ubytovacím zařízení nebo v jeho blízkém okolí musí být k dispozici telefon.

7. V ubytovacím zařízením a jeho blízkém okolí musí být udržována čistota a pořádek.

8. Pokud je ubytovací zařízení zásobováno jiným zdrojem pitné vody než je veřejný

vodovod musí být zajištěna jeho zdravotní nezávadnost.“ (Dle standardu

uveřejněného na stránkách Svazu venkovské turistiky)
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Tab. 3.1 Ceník služeb Svazu venkovské turistiky na rok 2009

Jednorázové zápisné 500,--
Roční členský příspěvek 300,--
Mandátní platba za zastupování člena 700 +

50
Částku 700 Kč platí provozovatel ubytovacího zařízení do 10 lůžek nebo 10 kempových míst.

Za každé další lůžko nebo kempové místo se připlácí 50 Kč, maximální platba je ovšem 2000

Kč. V rámci mandátní platby jsou poradenské služby, propagace na webovém portále

www.navenkove.cz

Ceny pro udělení certifikátu

Certifikát na ubytování od Svazu venkovské turistiky je platný 12 měsíců.

Tab.3.2 Ceny udělení certifikátu
Úvodní /certifikační návštěva 700 + cestovné (pro členy

Svazu)
2900 + cestovné (pro nečleny
Svazu)

Obnovení certifikátu 400,--(pro členy Svazu) 900 (pro nečleny Svazu)

Ceny za propagaci

Propagace na stránkách www.navenkove.cz je v ceně mandátních služeb. Pokud žádá nečlen

Svazu venkovské turistiky o propagování certifikovaného objektu platí 1500,-- za kalendářní

rok. Certifikované objekty mají právo využívat logo „Prázdniny na venkově“ zdarma.

Doporučené stanovení cen dle Svazu venkovské turistiky

Obvykle nejsou objekty venkovské turistiky obsazeny po celý rok. Začínající podnikatel by

měl počítat s obsazením objektu zhruba 6 týdnů během hlavní letní sezóny.

Podle Svazu venkovské turistiky je nutné prvně vypočítat ukazatel

fixních nákladů na jedno přenocování = fixní náklady / počet přenocování

Fixními náklady se rozumí např. stavební úpravy, opravy, údržba, propagace a reklama atd.

Druhým krokem je výpočet Variabilních nákladů na jedno přenocování

= variabilní náklady / počet přenocování

Obzvláště v první roce podnikání mohou být některé položky variabilních nákladů pouze

odhadovány (spotřeba elektřiny, vodné a stočné atd.). Odhady lze většinou ověřit až na konci

sezóny.

Třetím krokem pro stanovení ceny je výpočet celkových nákladů na jedno přenocování, jež je

součtem fixních i variabilních nákladů na jedno přenocování.
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Důležité je také zjistit ceny konkurence, od které se bude vyvíjet konečná cena za jedno

přenocování.

Rozdíl mezi cenou konkurence a náklady provozovatele (majitele) objektu venkovské

turistiky je považován za zisk.

3.3 Evropské centrum pro ekoagro turistiku (ECEAT CZ)
Tato organizace byla založena v roce 1993 v Nizozemí. Zabývá se rozvojem udržitelného

cestovního ruchu a jeho příbuznými obory. V současné době pracuje ve spolupráci

s ministerstvem zemědělství na programu rozvoje venkova.

Projekty ECEAT:

Prázdniny na venkově - je projekt sdružení ECEAT, který nachází a následně certifikuje

objekty, které jsou vhodné pro výkon venkovské turistiky. Objekty, které splňují požadavky

(úspora energie, správné nakládání s odpady) ECEAT jsou označeny značkou „ECEAT

QUALITY LABEL“.

Projekt stezky dědictví – tento projekt má chránit a propagovat kulturní a přírodní dědictví

včetně krajové gastronomie. Hledá a následně certifikuje ty restaurace, které mají ve svém

jídelníčku regionální kuchyni. Pro kraj Jihomoravský a Vysočina je účast na projektu

bezplatná.

Projekt vzdělávání – bezplatné odborné vzdělání v oblasti šetrného cestovního ruchu či

obnovitelných zdrojů energie.

Projekt centrum zelených vědomostí – projektový záměr města Bystřice pod Pernštejnem,

SOŠ a VOŠ zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem a ECEAT. Cílem tohoto

projektu je vytvořit zázemí pro vzdělání v oblasti šetrného cestovního ruchu, obnovitelných

zdrojů energie a technologiemi pro udržitelný rozvoj.

Knižní zdroje venkovské turistiky:

Výkladový slovník cestovního ruchu (autoři Pásková Zelenka): poskytuje definice

Venkovské turistiky, její formy (agroturismus, ekoturistmus, ekoagroturismus).

Venkovská turistika a agroturistika (autor Marie Stříbrná): zabývá se rozvojem venkova,

rozebírá jednotlivé formy venkovské turistiky, srovnává úroveň venkovské turistiky v ČR

a v zahraničí, zkoumá zdroje podpory venkovské turistiky a agroturistiky a možnosti dotací.

Jedou k nám hosté (autor Michal Burian) – metodické pokyny pro podnikatele v oblasti

venkovské turistiky.
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4. Podpora venkovské turistiky

Veřejné podpory a dotace rozvoje venkovské turistiky lze získat z různých zdrojů. Jedná se

o programy ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství nebo ze strukturálních

fondů EU.

4.1 Program rozvoje venkova
Tento program zaštiťuje ministerstvo zemědělství České republiky na období 2007 – 2013.

Jde o možnost čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu.

Podpora cestovního ruchu – a) zájem pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky

„Finanční podpora se vztahuje na vybudování infrastruktury potřebné pro rekreaci na

venkově a samotnou výstavbu rekreačních zařízení. Program se také vztahuje na výstavbu

peších tras, vinařských stezek (musí být vybaveny na jednotlivých zastaveních informačními

tabulemi upozorňujícími na zajímavosti v okolí), hippostezek, odpočinkových míst a nákup

a výsadbu doprovodné zeleně. Také na služby spojené s pěší a vodáckou turistikou, program

se vztahuje také na lyžařství (s výjimkou výstavby vleků a lanovek).

Jedná se o přímou nenávratnou investici, o kterou může žádat drobný podnikatel, malý podnik

a ostatní subjekt.

Dotace se vztahuje maximálně 90% výdajů na realizaci projektu. Přičemž minimální částka

výdajů je stanovena na 50 000 Kč a maximální částka, ze které bude dotace počítána činí

1 500 000 Kč. Dotace je tvořena ze 75% z veřejných zdrojů EU a z 25% z veřejných zdrojů

České republiky.“ (Dle požadavků ministerstva zemědělství)

Podpora cestovního ruchu – b) zájem ubytování, sport

„Program se vztahuje na možnosti využívání zemědělských farem v agroturistice. Program

podporuje výstavbu malých stravovacích zařízení, malých ubytovacích zařízeních, půjčoven,

objektů a ploch sportovního zařízení.

Jedná se o přímou nenávratnou dotaci. Dotace se vztahuje na všechny kraje České republiky.

Na dotaci má nárok malý podnikatel, malý podnik (do 50 zaměstnanců) a střední podnik (do

250 zaměstnanců).

Maximální výše dotace se určuje podle místa, kde se má daný projekt realizovat a podle

velikosti podniku, který o dotaci žádá. Minimální částka výdajů, z nichž se dotace počítá je

50 000 Kč, maximální částka výdajů, ze kterých se dotace počítá je 10 000 000 Kč. Dotace se
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skládá ze 75% z prostředků z veřejných zdrojů Evropské unie a 25% z veřejných zdrojů České

republiky.“ (dle požadavků ministerstva zemědělství)

4.2 Program LEADER ČR
Jedná se o finanční prostředky ze státního rozpočtu, určené pro místním akčním skupinám

(obce sdružující se v daném regionu z důvodu realizace společných zájmů) a jiným

subjektům, které přicházejí s projekty rozvoje venkova.

Má za cíl zvednout úroveň života na venkově, tvorbu nových pracovních příležitostí

a posílení využitelnosti přírodních a kulturních potenciálů venkova. Hlavní cíl programu je

zvýšení kvality služeb poskytovaných subjekty, které působí na venkově tak, aby byly

srovnatelné se službami poskytovanými v ostatních regionech EU.

Z programu LEADER ČR lze realizovat (dle eagri.cz):

1. nákup zemědělských strojů;

2. obnovení přírodních potenciálů;

3. obnova původní venkovské výstavby, které jsou typické pro daný region;

4. nákup nových strojů a technologií pro údržbu přírodních zdrojů a zdrojů místního

kulturního života;

O finanční podporu mohou žádat podnikatelé, kteří mají v předmětu podnikání zemědělkou či

lesní výrobu, pokud mají sídlo firmy a provozu v obci do 10 000 obyvatel, neziskové

organizace, obce a svazky obcí (místní akční skupiny).

Neziskové organizace mají možnost získat až 80% prostředků na realizaci produktu (nejméně

20% musí být z vlastních zdrojů organizace), pokud se náklady na realizaci produktu

pohybují v rozmezí 100 000 Kč – 5 000 000 Kč.

Soukromé subjekty mají možnost získat na realizaci projektu až 50% prostředků ze státního

rozpočtu (nejméně 50% prostředků musí pocházet z vlastních zdrojů podnikatele), pokud jsou

náklady na realizaci projektu v rozmezí 100 000 Kč až 5 000 000 Kč.

4.3 Národní strategický plán rozvoje venkova
Program vypracovalo ministerstvo zemědělství České republiky na období 2007 – 2013

v rámci plánu rozvoje venkova. Má za úkol sjednotit cíle rozvoje českého venkova a cíle

rozvoje evropského venkova. Tento plán je v souladu se třemi strategickými osami rozvoje

evropského venkova:
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1. konkurenceschopnost – má za úkol zvýšit konkurenceschopnost a kvalitu místních

zemědělských subjektů. Také má za cíl zvýšit vzdělanost a přivést do tohoto odvětví

více mladých lidí.

2. ochrana životního prostředí a krajiny – budou podporovány takové projekty, které

povedou ke zlepšení životního prostředí na venkově, také projekty, které budou

podporovat ochranu životního prostředí a projekty, které budou mít za úkol zmírnit

dopady klimatických změn na životní prostředí.

3. rozvoj a diverzifikace venkovského života – zahrnuje projekty na tvorbu nových

pracovních míst na venkově, zkvalitnění služeb poskytovaných lidem na venkově

a podpory vzniku místních skupin s cílem řádného využití potenciálu venkova.

V programu je zpracována SWOT analýza aplikovaná na poměry českého venkova.
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5. Vymezení a charakteristika Bílých Karpat

5.1 Vymezení Bílých Karpat
Bílé Karpaty mají významný potenciál cestovního ruchu. Tato oblast je známá svým

originálním rázem krajiny.

Horstvo se nachází v jihovýchodní části České republiky mezi 17° a 18° východní

zeměpisné délky a 48°a 49° severní zeměpisné šířky, tvoří hranici se Slovenskou republikou.

Na jihu Moravy začíná obcí Sudoměřice a končí u Lyského průsmyku. V ČR se Bílé Karpaty

rozkládají na území Jihomoravského a převážně Zlínského kraje, nacházejí se v okresech

Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín, na území Slovenské republiky se nacházejí v okresech

Senica, Trenčín a Považská Bystrica. Na území České republiky Bílé Karpaty zabírají plochu

575 km2 a na Slovenské straně plochu 435 km2.

Geograficky Bílé Karpaty spadají do Vnějších Západních Karpat. Nejvyšším vrchem

je Velká Javořina (970 m), dalšími většími vrchy jsou Lopeník (911 m) nebo na Slovenské

straně Chmeľová (925 m).

Jedná se o pohoří flyšového typu, vzniklé Alpínským vrásněním v mladších druhohorách až

pozdních třetihorách. Z hornin převládají pískovec, slepenec, jílovec a vápenec. Jílovcové

a slepencové vrchy pocházejí z pozdních a středních druhohor (křída a paleoceán), pískovce

z období paloceánu až eoceánu (období třetihor) a vápenec, který se usadil v období druhohor

(jura). Vápencové vrchy tvoří tzv. bradlové pásmo, které je tvořeno kopci Horné Bradlo,

Dolné Brando, Bradlová, Krasín, Sokolí kameň a Vršatské Bradlá.

Bílé Karpaty se geograficky dělí na 9 podcelků: Žalostinská vrchovina (nejvyšší vrch Kobyla

584 m), Javořinská hornatina (nejvyšší vrch již zmiňovaná Velká Javořina), Beštiny,

Lopenická vrchovina (nejvyšší vrch Velký Lopeník), Súčanská vrchovina, Kýčerská

hornatina, Kobylináč, Bošácké Bradla a Vršatské Bradlá.

Podnebí v Bílých Karpatech v okolí Strážnice (Tvarožná Lhota, Radějov, Hroznová Lhota,

Kněždub) je vlhké a teplé. Průměrná teplota činí 9,4°C. Roční úhrn srážek v Bílých Karpatech

v okolí Strážnice je téměř 600 mm.

Severovýchodní a střední část Bílých Karpat v okolí obce Strání (Dolní Němčí, Horní Němčí,

Slavkov, Nivnice, Lopeník, Vyškovec, Vápenice, Březová, Strání a Starý Hrozenkov) je

podnebí teplé ale ve vyšších polohách chladné, průměrná roční teplota je okolo 7,6°C, na
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nejvyšším vrchu Bílých Karpat – Velké Javořině činí průměrná roční teplota 6°C. Roční

srážkový úhrn je o něco vyšší než v okolí Strážnice zhruba 864 mm.

Zejména v jarních měsících je v celých Bílých Karpatech obvyklé větrné počasí, a vyšší

hladiny vodních toků z důvodu nedostatečné vsákavosti půdy. Příčinou nedostatečného

vsakování vody je již zmiňovaný flyšový typ pohoří.

5.2 Vodstvo Bílých Karpat
Z Bílých Karpat je vodstvo odváděno do Černého Moře, prostřednictvím řek Moravy a Váhu.

Řeka Morava má v Bílých Karpatech tyto přítoky:

1. Velička – druhá největší řeka okresu Hodonín, pramení na úbočí největšího vrchu

Bílých Karpat – Velké Javořiny v nadmořské výšce 780 m. Protéká obcemi Javorník,

Velká nad Veličkou, Lipov, Tasov, Hroznová Lhota, Kněždub, Vnorovy a Strážnice.

Do Moravy se vlévá z levé strany u Strážnice.

2. Olšava – pramení nedaleko Pitína, na svahu kopce Na Koncích v nadmořské výšce

585 m. Protéká městy Bojkovice, Uherský Brod, Vésky, u Kostelan se vlévá do

Moravy.

3. Myjava- pramení na svazu Šibenického vrchu v České republice, protéká Slovenskou

republikou městy Myjava, Senica u obce Kúty se vlévá do Moravy.

4. Okluky – pramení pod vrcholem kopce Lesná, protéká obcemi Horní Němčí, Slavkov,

Dolní Němčí, Ostrožská Lhota. U Uherského Ostrohu se vlévá do Moravy.

5. Chvojnica- pramení na území Slovenské republiky, v podcelku Žalostinská vrchovina

v nadmořské výšce 570 m, u obce Raková opouští území Bílých Karpat. Do Moravy

se vlévá z levé strany u obce Holíč.

Řeka Váh má následující přítoky, nacházející se na území Bílých Karpat:

6. Vlára – tato řeka nepramení na území Bílých Karpatech ale ve Vizovické vrchovině.

V Bílých Karpaty protéká městy Bohuslavice nad Vláří, Štítná nad Vláří, Popop, Bylnice,

Brumov ve Vlárském průsmyku opouští ČR a na území Slovenské republiky se u

Němšové vlévá do Váhu.

7. Biela Voda – vytváří hranici na Slovenské straně mezi Bílými Karpatami a Javorníky.

8. Klanečnice – pramení u vrchu Lesná v nadmořské výšce 520 m. Na území ČR protéká

obcemi Strání a osadou Květná, ve středním Pováží na území Slovenské republiky se

vlévá do Váhu.
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9. Březová (slovenský název Bošáčka) – pramení v Lopenické vrchovině v nadmořské

výšce 510 m., protéká Boščáčskými Bradly, u Tenčanských Bohuslavic se vlévá do váhu.

10. Dietomica – pramení nedaleko obce Vyškovec v nadmořské výšce 520 m, na území ČR

protéká obcí Starý Hrozenkov, ve Slovenské republice protéká podcelky Bílých Karpat:

Lopenickou hornatinou a Súčanskou vrchovinou. Do Váhu se vlévá u obce Kostolná.

5.3 CHKO Bílé Karpaty
Bílé Karpaty byly v roce 1980 prohlášeny za chráněnou krajinnou oblast. Jedná se o tzv.

bilaterální CHKO (pohořím prochází státní hranice). Území má rozlohu 710 km2 a nezaujímá

pouze kopce ale také podhůří. Nachází se na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín.

Představuje velkou část velkoplošného chráněného území. Správa CHKO sídlí

v Luhačovicích. Své Vzdělávací středisko a současně infocentrum má ve Veselí nad

Moravou, další kontaktní místo se nachází v Brumově.

Bílé Karpaty jsou od roku 1980 chráněnou krajinnou oblastí, v roce 1996 byly vyhlášeny

biosferickou rezervací UNESCO. Nejcennější části chráněné krajinné oblasti byly navrženy

na zahrnutí do významných evropských lokalit NATURA 2000. Jižní část Bílých Karpat je

známá svými orchidejovými loukami, střední a východní část je typická drobnými

hospodářstvími s poli, loukami a pastvinami nazývanými Kopanice.

5.4 Národní přírodní rezervace v Bílých Karpatech
Oblasti Bílých Karpat, ve kterých se vyskytuje originální flóra či fauna byly vyhlášeny

národními přírodními rezervacemi:

1.NPR Čertoryje – jedno z nejcennějších území Bílých Karpat. Nachází se nedaleko na území

obcí Hrubá Vrbka, Kněždub a Tvarožná Lhota, území je vymezeno kopcem Čertoryje a jeho

hranice tvoří potoky Radějovka a Járkovec. Je to komplex horských luk s originální

vstavačovou květenou (asi 22 druhů orchidejí). Správou CHKO Bílé Karpaty je považována

za nejvíce ohroženou. Existuje diplomová práce, která řeší dopad návštěvnosti této oblasti na

originální květenu.

2.NPR Zahrady pod Hájem – nachází se na území obce Velká nad Veličkou kolem kopce Háj.

Nachází se zde několik druhů vzácných orchidejí a velké množství teplomilných živočichů.

3.NPR Jazevčí – rozkládá se na území obcí Nová Lhota a Javorník v okolí vrchu Hradisko.

Nachází se zde rozlehlé květnaté louky, drobné lesíky a osaměle rostoucí dřeviny. Žije tu

i velké množství ohrožených živočichů.
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3. NPR Javořina – nachází se v katastrálním území obce Strání u hranic se Slovenkou

republikou. Rozkládá se na vrcholu Velká Javořina. V této rezervaci se dochoval originální

ráz pralesa.

Naučné stezky v Bílých Karpatech

Naučná stezka Šumárnická

Trasa je dlouhá 18 km, vhodná jak pro pěší turistiku, tak pro cykloturisitiku. Začíná ve

Strážnici, pokračuje přes kopec Žerotín do Radějova odtud do Tvarožné Lhoty a do

Kněžduba, přes kopec Šumárník a horské louky do Malé Vrbky, odtud do Hrubé Vrbky, trasa

dále pokračuje kolem větrného mlýna v Kuželově do Velké nad Veličkou. Na celé trase se

nacházejí informační tabule, které přibližují tradice, způsoby obdělávání půdy v souvislosti

s přírodními poměry.

Naučná stezky Javořická

Trasa je dlouhá 23 km je vhodná spíše pro pěší turistiku. Začíná v obci Velká nad Veličkou,

pokračuje do Javorníka odtud do rekreační oblasti Filipovo údolí stezka dále pokračuje přes

Suchovské a Petruchovi mlýny do Nové Lhoty odtud do osady Vápenky přes národní přírodní

rezervaci na nejvyšší vrch Bílých Karpat Velkou Javořinu, zde naučná stezka končí. Na trase

se nacházejí informační tabule, které mají seznámit turisty s přírodními poměry v popisované

oblasti.

Naučná stezka Strání

Okruh je dlouhý 7 km, vhodný pro pěší turistiku i cykloturistiku. Trasa prochází okolo obce

Strání-Květná. Začíná u skláren v Květné (známé ruční výrobou skla) a postupně seznamuje

s tradicemi, způsoby života lidí a přírodními podmínkami v této oblasti.

Naučná stezka Lopeník

Trasa je dlouhá přibližně 7,5 km, je vhodná jak pro pěší turistiku, tak pro cykloturistiku.

Okruh je značen pod kopcem Lopeník. Začíná v obci Lopeník, prochází okolo několika

přírodních památek pokračuje k vrcholu Velký Lopeník, pokračuje do obce Březová. Stezka

seznamuje turisty s lidovou architekturou, rostlinstvem a živočichy dané oblasti.
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Naučná stezka Moravské Kopanice

Okruh je dlouhý 23 km, vhodný spíše pro pěší turistiku, absolvovat by jej bylo možné taky na

horských kolech. Trasa začíná v obci Starý Hrozenkov pokračuje přes Hrozenkovský lom do

obce Žídková, odtud na Pitínské paseky, turista se seznamuje s první školou na moravských

Kopanicích, trasa končí v obci Žídková u informační tabule, která seznamuje s lidovou

architekturou v moravských Kopanicích.

Naučná stezka Bojkovická

Trasa je dlouhá 24 km, vhodná jak pro pěší tak pro cykloturisty. Začíná v městě Bojkovice

u vlakového nádraží, pokračuje do Pitína, odtud do Hostětína a Šanova a nazpět přes obec

Krhov do Bojkovic. Turisté mají možnost navázat na již zmiňovanou naučnou stezku

Moravských Kopanic. Trasa prochází kolem pramene řeky Olšavy, po hřebenech vrchů

Ochoz a Lokov. Na trase se nachází 10 stanovišť s informačními tabulemi, které seznamují

s historií a tradicemi, květenou a geologickou stavbou dané lokality.

Naučná stezka okolo Starého Hrozenkova

Trasa je dlouhá 18 km, vhodná jak pro pěší turistiku, tak pro cykloturistiku. Začíná v obci

Starý Hrozenkov, odtud pokračuje do Vyškovce , na kopec Kykula a Hřibovně, pokračuje do

Vápenic a končí na úpatí Tomkova vrchu. Na trase je umístěno 12 informačních panelů,

z nichž polovina podává informace o přírodě v Bílých Karpatech. Zbytek informačních panelů

informuje o historii jednotlivých obcích, tradicích a folklóru.

5.5 Sídla v Bílých Karpatech
V Bílých Karpatech se nachází asi 70 měst a obcí. Zmíníme pouze ty nejvýznamnější:

Bojkovice – město asi 15 km vzdálené od Uherského Brodu, turisté si mohou prohlédnout

zdejší zámek Nový Světlov.

Brumov – Bylnice – město na Moravsko-Slovenském pomezí, 15 km vzdálené od Valaškých

Klobouk, pro turisty je atraktivní prohlídka hradu Brumova, plně funkční chlebové pece ve

sklářské kolonii (dnes se využívá k pečení slavnostního pečiva) či návštěva nejstaršího

průmyslového podniku na Valašsku – pivovaru v Brumově. V místní části Svatý Štěpán se

nachází objekt venkovské turistiky.
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Hroznová Lhota – obec 6 km vzdálená od Veselí nad Moravou, pobýval zde malíř Joža

Úprka. Dochoval se jeho dům, který navrhoval architekt Dušan Jurkovič. Provozují se lidové

obyčeje – hody s právem, stavění máje, jízda králů, 25.12. živý Betlém.

Javorník – obec 16 km od Strážnice, na jejím katastrálním území se nachází turisty

vyhledávaná chatařská oblast Filipovo údolí s možností provozování zimních sportů (vlek).

Kněždub – obec 6 km od Strážnice, na zdejším hřbitově zvaném Slovácký Slavím jsou

pochování malíři Joža Úprka a Antonín Frolka a sochař Petr Úprka.

Komňa – obec 5 km o Bojkovic, jedno z možných míst narození J. A. Komenského, turisté

mohou navštívit jeho památník.

Kuželov – obec na Horňácku 4 km od Velké nad Veličkou, zájemci mohou navštívit plně

funkční větrný mlýn.

Lopeník – obec 17 km od Uherského Brodu, turisté se mohou pokochat výhledem

z rozhledny na Velkém Lopeníku, která stojí přímo na slovensko-české hranici. Jedná se o

jednu z lokalit venkovské turistiky.

Slavičín – město v Luhačovickém Zálesí. Místní ochránci přírody pořádají každoroční jarní

„otvírání studánek“. Ve městě se dodržují folklórní zvyklosti, probíhají ukázky lidových

řemesel „Valašký kumšt pro radosť aj užitek“

Starý Hrozenkov – významný přechod mezi ČR a SR, konají se zde tradiční Kopaničářské

slavnosti v polovině července a přehlídka dechových hudeb s prezentací produktů

ekologického zemědělství. Za prohlídku stojí také Hrozenkovský lom, kde lze sledovat

stupnicovou odlučnost čediče.

Strání – obec 15 km vzdálená od Uherského Brodu. Každoročně se zde pořádá Festival

masopustních tradic, který je největší v ČR. Poslední den v roce se na vrchu Javořina pořádá

tradiční setkání Čechů a Slováků. Je nutné zmínit místní sklárnu, která zde se zabývá ruční

výrobou skla přibližně s 200-letou tradicí.

Tvarožná Lhota – obec 2 km od Strážnice, obec se zabývá pěstováním tradičního stromu

Slovácka – Oskoruší. V obci funguje muzeum oskoruší. Nad obcí se tyčí rozhledna Travičná,

u rozhledny se také pořádají Slavnosti oskoruší. V katastru obce se nachází i rekreační

středisko Lučina s umělou vodní nádrží.
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Velká nad Veličkou – Horňácká obec s živými lidovými tradicemi. Probíhají zde Horňácké

slavnosti jejichž součástí je ekojarmark.

V obcích Vyškovec, Vápenice, Starý Hrozenkov, Březová, Lopeník, Valašské Klobouky,

Radějov a v osadách Svatý Štěpán a Mikulčin Vrch se nacházejí objekty venkovské turistiky.

Tyto lokality a objekty budou dále charakterizovány.

5.6 Doprava v Bílých Karpatech
Bílé Karpaty protíná tzv. Vlárská dráha. Jedná se o železniční trať začínající v Brně přes

Veselí nad Moravou a končí ve Slovenské Trenčanské Teplé. V Bílých Karpatech projíždí

Záhorovicemi, Svatým Štěpánem, Bojkovicemi, Pitínem, Hostětínem, Slavičínem, Divnicí,

Bohuslavicemi nad Vláří, Bylnicí a Vlárským průsmykem kde opouští území ČR.

Další železniční trať, která potíná Bílé Karpaty začíná ve Veselí nad Moravou a pokračuje

dále Blatnicí pod Svatým Antonínkem, Lipovem, Loukou u Ostrohu, Velkou nad Veličkou,

Javorníkem nad Veličkou kde opouští území ČR a dále pokračuje na Slovenko do Vrbovců.

Další lokality Bílých Karpat jsou přístupné pouze autobusovou dopravou (oblast Kopanic).

Bílé Karpaty nabízejí mnoho možností využití v cestovním ruchu např. pěší turistika (nabízí

značené turistické trasy a naučné stezky), běžecké lyžování i sjezdové lyžování (střediska

Javořina, Mikulčin vrch, Nezdenice, Strání, Radějov atd.).

5.7 Cyklostezky v Bílých Karpatech
Cyklotrasa č.46

Trasa vede z Vizovic do Sudoměřic, je dlouhá 113 km. Bílými Karpaty prochází u kopce

Hradisko, pokračuje do obcí: Žídková, přes kopec Mikulčin vrch, obcí Lopeník pokračuje do

Březové, odtud do Strání pokračuje do osady Vápenky, dále přes obce Javorník, Velká nad

Veličkou, Hrubá Vrbka do Radějova, kde opouští území Bílých Karpat a pokračuje do

Sudoměřic.

Trasa je středně obtížná, vhodná pro horská a trekingová kola. Vede přes silnice II. a III. třídy.

Cyklotrasa č. 49

Trasa vede z Pitína do Nedašovi Lhoty, dlouhá je 30 km. Prochází obcemi Hostětín,

Rokytnice, Jestřabí, Štítná nad Vláří, Brumov, Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota.

Trasa je středně obtížná, vede přes silnice II. a III. třída a přes účelové komunikace. Trasa je

vhodná pro všechny druhy kol.
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Cyklotrasa č. 5046

Trasa je dlouhá 9,5 km a málo náročná. Vede z obce Javorník do osady Zámečnické Mlýny.

Z Javorníku vede k horské chatě Megovka odtud do obce Nová Lhota a cyklotrasa končí

v osadě Zámečnické Mlýny. Trasa vede po účelových komunikacích, je vhodná pro

trekingová a horská kola.

Cyklotrasa č. 5047

Trasa je dlouhá 17,5 km a je středně obtížná. Začíná v obci Hrubá Vrbka a končí u chaty

Megovky, na své trase míjí větrný mlýn v Kuželově. Cesta vede po silnici III. třídy

a účelových komunikacích. Vhodná je pro horská a trekingová kola.

Cyklotrasa č. 5051

Trasa je dlouhá 10 km, vede z části obce Strání – Květná (z části Květná) k památce Kamenná

bouda. Trasa je velmi náročná, vede po účelových komunikacích, vhodná je pro horská

a trekingová kola.

Cyklotrasa č. 5052

Trasa je dlouhá necelých 30 km vede z Hradčovic k Velké Javořině. Začíná v obci

Hradčovice, pokračuje do Veletin, odtud do Vlčnova, Dolního Němčí, Slavkova, Horního

Němčí, odtud k památce Kamenná bouda, trasa končí u kopce Velká Javořina. Cyklotrasa je

středně obtížná, vede po silnici III. třídy a účelových komunikacích, vhodná je pro všechny

typy kol.

Cyklotrasa č. 5053

Trasa je dlouhá 23 km, začíná v Nezdenicích a končí u hraničního přechodu v obci Březová.

Vede přes obce Bánov a Suchá Loz. Vhodná je pro všechny typy kol, středně obtížná, vede po

silnici III. třídy.

5.8 Značka Tradice Bílých Karpat
Jedná se regionální ochranou známku, která má za úkol zviditelnit produkty zemědělců,

řemeslníků a jiných podnikatelů na území CHKO Bílé Karpaty. Tuto ochranou známku

uděluje občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, která sídlí v Hostětíně. Podnikatel, který

chce získat pro svůj produkt tuto značku musí o ní požádat regionálního koordinátora (ve své

žádosti musí produkt podrobně popsat tak, aby odpovídal certifikačním podmínkám).
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O udělení certifikátu rozhoduje komise. Po udělení certifikátu lze tuto ochrannou známku

užívat po dobu dvou let. V současné době je certifikováno touto značkou 22 produktů. Jedná

např. se o pastovaný, květovaný a medovicový med p. Táborského z Bojkovic, Jablečné

mošty a sirup z černého bezu vyráběné moštárnou v Hostětíně, Bylinné čaje z Bílých Karpat,

jedná se o bylinné čajové směsi, suroviny na jejich výrobu jsou získávány z luk v Bílých

Karpatech, čaje jsou vyráběny v podniku INEX-SDA Bílé Karpaty, který má sídlo ve

Tvarožné Lhotě. Z alkoholických nápojů vlastní tuto ochrannou známku Med a medovina p.

Buzíka, který umisťuje své úly v NPR Zahrada pod Hájem, Jakostní bílé víno (odrůda

Ryzlink rýnský) vyráběné Agrolip. a. s. v Lipově, Byliná Lopeník a Slovácká slivovice oba

destiláty jsou vyráběny v obci Nezdenice.
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6. Lokality venkovské turistiky v Bílých Karpatech

Málo známá je oblast venkovské turistiky v Bílých Karpatech. Existuje malé povědomí

o objektech venkovské turistiky v oblasti Bílých Karpat. Nachází se zde 10 lokalit venkovské

turistiky (z toho 8 obcí a 2 osady) a 13 objektů venkovské turistiky.

6.1 Vyškovec
Jedná se o nejtypičtější „kopaničářskou obec“ vzdálenou asi 4 km od Starého Hrozenkova,

s rozlohou přibližně 12 km2. Nachází se na 48° 56‘ severní zeměpisné šířky a 17° 50‘

východní zeměpisné délky. Svůj název obec získala podle tehdejšího názvu kopce (dnes se

kopec nazývá Kykula) Vesnice je dlouhá 8 km, stavení jsou roztroušena na stráních. V obci

žije přibližně 200 stálých obyvatel.

Většina původních dřevěných chalup se nedochovala. Jednalo se o dřevěnice lepené hlínou se

slaměnými došky. Původní usedlosti byly buď postupně modernizovány, nebo úplně

ustoupily nové výstavbě. Část původní výstavby byla přenesena do Skanzenu ve Strážnici.

Vzhledem k tomu, že se obec nachází v poměru vysoké nadmořské výšky 510 m, zdejší půda

není příliš úrodná. Nacházejí se zde spíše louky a pastviny. Pro pěstování zemědělských

plodin se v minulosti využívala malá políčka obdělávána pouze ručně (odtud název

Kopanice). Do katastru obce patří také přírodní památky Chmelinec (jedná se o mokřadové

louky s velkým množstvím ohrožených druhů rostlin) a Pod Hribovňou (pastviny s typickými

rostlinami) Také se na území obce nachází přírodní rezervace Ve Vlčí – lesíky s původními

druhy travin a typickou květenou. Dominantou obce je zvonice postavená v roce 1998, která

nahradila zvonici původní. Tato památka má funkci kaple nacházející se na hřebeni kopce.

Kaple je zasvěcená P. Marii Královně. Jestliže se turista přiblíží k proskleným dveřím

zvonice, spouští se hudba. V kapli je k vidění mimo jiné typická Kopanická výšivka (sedm

šípů zasazených do srdce, má symbolizovat těžký život na Kopanicích).

Další zajímavostí je původní dům č. p. 44. Jedná se o původní zemědělskou usedlost.

V chalupě je umístěna expozice lidových řemesel, ukázky místní gastronomie a typické

kopanické bylinky.

Jako vzpomínka na americké letce byl v obci vybudován památník americkým letcům

a v horské chatě Valmont se nachází expozice o bitvě, která se odehrála nad tímto územím

v srpnu 1944.

Obec má vlastní webové stránky ve stádiu přípravy. Na v stránkách obce www.vyskovec.cz

se nachází pouze fotogalerie obce. Vyškovec je ovšem členem mikroregionu Bílé Karpaty, na

jehož webových stránkách je obec prezentována. na těchto stránkách se nachází historie obce
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až po současnost, odkaz na obecní úřad, zajímavosti okolí, kontakt, fotogalerii a mapu. Je zde

pouze zmínka o možnostech provozování agroturistiky, ale odkaz na konkrétní objekty

venkovské turistiky chybí.

V obci je možnost ubytování i stravování: Dvorec u Kavků (ubytování v soukromí

certifikované ECEATem), Horská chata Valmont, Chata Čepárka a chalupa č. 108.

Informace o obci se také nacházejí v informačním centru mikroregionu Bojkovicka a ve

Strání. Obec nemá vlastní poštu (Vyškovec má poštu ve Starém Hrozenkově). Vyškovec je

přístupný pouze autobusem.

Rekreační poplatek činní 10 Kč na osobu a den, poplatníci jsou lidé ve věku 18 – 70 let.

V případě, že by byly jednotlivé objekty venkovské turistiky plně obsazeny v době hlavních

prázdnin do rozpočtu obce Vyškovec by plynulo 6 720 Kč.

6.1.1 Objekty venkovské turistiky v obci Vyškovec

6.1.1.1 Dvorec u Kavků Vyškovec
Jako jediný objekt venkovské turistiky v Bílých Karpatech je certifikován od ECEATu a

Svazu venkovské turistiky (klasifikační třída **). Dříve byl objekt ekofarmou, zabývající se

chovem skotu. V současné době, vzhledem ke věku a zdravotnímu stavu majitele objektu byl

zrušen chov skotu a hosté mají pouze možnost ubytování v chalupě.

Tento typ ubytování je určen především menším skupinám lidí a rodinám s dětmi. Kapacita

objektu je 6 osob. K pronájmu jsou samostatné apartmány se dvorkem, ohništěm a venkovním

posezením. Hosté mají k dispozici vlastní vchod a příjezdovou cestu. Dětem je určeno

pískoviště a houpačky v areálu objektu. Nedaleko chalupy jsou k vidění menší rybníky

s originální vodní flórou, faunou i rybami.

Farma je jednopatrová. V přízemí se nachází předsíň s odkládacím prostorem pro svršky

a obuv. Dále se v přízemí nachází obytný prostor s vybavenou kuchyňkou a knihovnou, ve

které klienti naleznou informace o blízkém okolí. V přízemí se také nachází WC

a koupelna. V prvním poschodí se nachází dva třílůžkové pokoje, které jsou vybaveny

nábytkem z masívu. Celý objekt je vytápěn krbovými kamny a elektrickými přítopnými

panely.

V ceně ubytování je ložní prádlo (přikrývky, deky, povlečení). Malé děti lze uložit do

postýlky. Automobil lze zaparkovat přímo u chalupy. Po dohodě s majitelem lze zajistit
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průvodce, který seznamuje hosty s okolím, historií a místními tradicemi a obyčeji. Hosté

farmy mají možnost nakoupit produkty od místních farmářů.

Objekt umožňuje vlastní vaření. K dispozici je kuchyňka vybavená plynovým sporákem,

rychlovarnou konvicí a lednicí. Nejbližší restaurace se nachází ve Starém Hrozenkově. Na

farmě nejsou tolerovány domácí zvířata hostů (psi, kočky), po vzájemné dohodě s majitelem

by bylo možné domluvit výjimku.

V okolí je objektu se nachází množství pěších tras a naučných stezek.

Objekt se nachází na samotě, do obce se lze dostat autobusovou dopravou. Při použití

individuální dopravy jsou v zimě nutné zimní řetězy.

Standardní cena zveřejněná na webu prázdniny na venkově je 900 Kč objekt a noc. Na webu

Dvorce je určena cena dohodou dle délky pobytu a počtu osob.

Pokud je předpokládaná cena ubytování 900 Kč za jednu noc objektu, při plné obsazenosti

tohoto objektu v době hlavních prázdnin by dosáhl majitel objektu tržby 50 400 Kč.

Obr. 6.1 Lokalizace Dvorce u Kavků v obci Vyškovec

Zdroj: www.mapy.cz

6.1.1.2 Chalupa Vyškovec
Jedná se o starou venkovskou usedlost uprostřed louky, která patří k chalupě. Objekt není

nijak certifikován.

V okolí objektu se nacházejí typické kopanické chaloupky. K objektu patří cca 10 ha louky na

pozemcích patřících k chalupě se také nachází pramen pitné vody. Pod chalupou se nachází
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malý kus upravené půdy, kde se pěstuje zelenina, kterou mohou hosté objektu bezplatně

konzumovat.

Interiér chalupy je rozdělen chodbou na dvě části. V jedné části se nachází moderně vybavená

kuchyně. Hostům je k dispozici kuchyňská linka, plynový sporák s troubou, lednice,

mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice. V první části objektu se také nachází koupelna

a WC. V druhé části objektu se nachází „sednice“, která slouží jako obývací místnost je

vybavena třemi křesly, lůžky, konferenčním stolkem, menší barevnou televizí, rádiem, stolem

se čtyřmi židlemi. Za „sednicí“ je ložnice, která je vybavena starší manželskou postelí

a policovou skříní, v místnosti se zachovala originální podlaha, která je částečně pokryta

kobercem.

V chalupě je také několik neobydlených místností, které nejsou hostům k dispozici. Z chodby

je také přístup do neuzavřeného dvora, kde hosté mohou využít ohniště a venkovního

posezení.

Objekt několikrát navštívil Tomáš Baťa ml., slavil zde dokonce svoje 92. narozeniny.

Majitelka objektu plánuje udělat v jedné místnosti expozici o jeho životě. Manželka Tomáše

Bati ml. má tento rok objekt navštívit.

V okolí mají hosté možnost navštívit zámek Nový Světlov nedaleko Bojkovic.

Ubytování je bez vaření, po dohodě s majitelkou objektu lze domluvit krajovou gastronomii.

Po dohodě je možné zajistit aktivity jako je jízda na koni, ukázky lidových řemesel nebo

ukázky krajových obyčejů případně účastnit se vystoupení místních folklorních souborů.

Objekt je nutno rezervovat celý. Maximální kapacita objektu je 6 osob.
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Tab. 6.1 Ceny ubytování v chalupě Vyškovec

Ceny ubytování chalupy ve Vyškovci

Sezóna Cena v Kč/ 1 noc

8.5. – 26.6. 827

26.6. – 28.8. 1124

28.8. – 18.12. 810

18.12. – 25.12. 1124

25.12 – 31.12. 1457

Odběr energie se platí zvlášť, podle skutečné spotřeby energie. V případě plné obsazenosti

chalupy v době hlavních prázdnin bude výše tržeb dosahovat 62 944 Kč.

Obr.6.2 Lokalizace chalupy Vyškovec v obci Vyškovec

Zdroj: www.mapy.cz

6.2 Vápenice
Obec se nachází na 48°57‘ severní zeměpisné šířky a 17°49‘ východní zeměpisné délky. Její

rozloha je téměř 10 km2. Hranice obce jsou vymezeny Krátkovským potokem. Svůj název

obec získala kvůli těžbě vápna, které na území Vápenic bylo těženo i páleno. Obec byla do

roku 1919 součástí Starého Hrozenkova. V roce 1980 byla znovu připojena ke Starému

Hrozenkovu a v roce 1991 se obec opět osamostatnila. V minulosti tu trávili letní dovolenou

dramatik Jiří Mahen a básnířka Jarmila Urbánková.

Současně má obec 194 stálých obyvatel. V obci se nachází 65 domů a 60 rekreačních chat

a chalup.
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Dominantou obce je 15-ti letá zvonice zasvěcená Panně Marii Bolestné, funkčně nahradila

zvonici z 20. let minulého století. Stará zvonice (dnes nefunkční) má být v budoucnu

opravena a ve střešní místnosti místo zvonů má být vystavena socha sv. Josefa.

Zemědělská půda obce je obdělávána místním zemědělským družstvem i drobnými

soukromými zemědělci. V budově místní školy (v dnešních dnech již nefunkční) se nachází

dílna firmy Gorsting, která se zabývá výrobou strun do strunných nástrojů (zejména kytar

klasických i elektrických).

V katastrálním území obce Vápenice se nachází Mikulčin vrch (799 m.). Na tomto kopci se

nachází lyžařský areál. Je zde několik ubytovacích možností: Pension Mikulčin Vrch a chata

Lopata.

V samotné obci je možnost ubytování v agropenzionu. Samotná obec je dostupná pouze

autobusovou dopravou, nemá svoji poštu (pošta pro Vápenice se nachází ve Starém

Hrozenkově), nejbližší zdravotní středisko se nachází ve Starém Hrozenkově.

Rekreační poplatek v této obcí je ve výši 15 Kč na osobu a den, v případě, že ubytovaný je ve

věku 18 – 70 let. V případě, že by objekty venkovské turistiky byly v době hlavních prázdnin

plně obsazeny již zmiňovanou věkovou skupinou poplyne do rozpočtu obce 32 760 Kč.

Obec je součástí mikroregionu Bílé Karpaty na jejíchž stránkách má odkaz na vlastní webové

stránky www.vapenice.cz . Tyto stránky jsou spíše určeny obyvatelům Vápenic. Na

webových stránkách jsou informace o místním zastupitelstvu, činnost obecního úřadu,

o knihově, zdravotní péči atd. Na stránkách je zveřejněno jen několik málo informací týkající

se obce obecně. Jsou zde také uvedeny odkazy na mikroregion Bílé Karpaty, mužský pěvecký

sbor z Vápenic i ženský pěvecký sbor ze Starého Hrozenkova. Možnosti využití obce v oblasti

cestovního ruchu či odkazy na objekty venkovské turistiky v obci či v okolí obce chybí. Další

informace o obci a možnostech ubytování a stravování se nacházejí v informačních centrech

mikroregionu Bojkovska a ve Strání.

6.2.1 Objekty venkovské turistiky ve Vápenicích

6.2.1.1 Agropenzion Vápenice
Penzion se nachází v katastru obce Vápenice v nadmořské výšce 680 m. Nachází se na trase

naučné stezky .Objekt nemá certifikaci ECEAT ani Svazu venkovské turistiky.
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Hosté penzionu se nemusejí zapojovat do pracovního procesu v hospodářství. Naopak je zde

možnost provozování pěší turistiky, cykloturistiky, sběr letních plodů nebo koupání.

V zimním období lze provozovat běžecké i sjezdové lyžování. Nedaleko penzionu se

nacházejí 2 lyžařské areály se 4 vleky a 7 km běžeckých tratí.

Vzhledem k nadmořské výšce, ve které se penzion nachází je zde výhled do širokého okolí.

V létě je možnost vidění horské louky s originální orchidejovou květenou.

V budoucnosti se má nedaleko penzionu vybudovat skanzen Moravských Kopanic.

Kapacita penzionu je 35 lůžek. Nacházejí se zde 2, 3 a 5 lůžkové pokoje. Agropenzion je

moderně vybaven, součástí penzionu je společenská místnost s televizí, videem a minibarem.

V areálu penzionu se také nachází chata, která má dvě místnosti a kapacitu 10 lůžek.

Přístupová cesta vede až k penzionu. Parkování aut je možné v zaploceném areálu penzionu.

Pro děti je v areálu hřiště o rozměrech 18x30 m a nově vybudovaný venkovní bazén.

Objekt má vlastní webové stránky s fotogalerií penzionu i okolí, mapou okolí stránky jsou

také dostupné v německé verzi.

Ve stravování je možnost plné penze nebo polopenze.

Cena ubytování i stravování je na základě telefonické dohody.

Obr. 6.3 Lokalizace Agropenzionu v obci Vápenice

Zdroj:www.mapy.cz
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6.3 Hostětín
Obec leží 4 km od Slavičína na 49° 2‘ severní zeměpisné šířky a 17°52‘ východní zeměpisné

délky. Obcí protéká potok Kolelač. Obec má rozlohu necelé 4 km2. Od roku 1964 do roku

1990 byla obec součástí Pitína.V současné době má 240 stálých obyvatel. Popularitu získala

obec díky realizaci projektů na využití místních zdrojů s ohledem na využití technologií, které

jsou šetrné k životnímu prostředí. V březnu 2010 tuto obec navštívil následník britského trůnu

korunní princ Charles.

V obci se nachází kořenová čistička odpadních vod. V obci se ohřev vody realizuje pomocí

solárních panelů. Zhruba 80% domů v obci Hostětín jsou vytápěny štěpkovou výtopnou, která

ročně spotřebuje na svůj provoz přibližně 60 t štěpků. Místní produkty jablečný mošt a sirup

z černého bez získaly regionální značku kvality – Tradice Bílých Karpat.

V okolí obce se nachází 15 dřevěných soch, které vznikly v roce 2002, kdy v obci probíhalo

česko-slovenské symposium. V obci se rovněž nachází 100 let stará, zrekonstruovaná sušárna

ovoce (dodnes plně funkční).

Obcí prochází tzv. Bojkovická naučná stezka, která je vhodná jak pro těší turisty tak pro

cykloturisty. Seznamuje turisty s životem a historií na Bojkovicku a přírodními krásami.

Stezka má dva okruhy: velký (24 km) a malý (16 km). V obci Hostětín má zastávku u přírodní

památky Žleb – louka obklopená ze tří stran lesem. Na louce kvete vzácná mochna

malokvětá.

Obec je značena místní modrou turistickou značkou. Takto značená trasa znázorňuje okruh

dlouhý 10,5 km, začíná u vlakové zastávky a seznamuje turisty s okolím Hostětína.

Obec je členem miroregionu Bojovicko, na stránkách mikroregionu jsou odkazy na turistické

zajímavosti v obci Hostětín. Vlastní webové stránky obce www.hostetin.cz jsou dobrým

zdrojem informací jak pro místní občany, tak pro turisty. Nacházejí se zde odkazy na jízdní

řády, turistické zajímavosti v okolí a typy na výlety po okolí, vyvěšena jsou zde nejnovější

čísla Hostětínkého zpravodaje. Na stránkách obce se nacházejí odkazy na ubytovací objekty

i na objekt venkovské turistiky v obci (ekopenzion Veronica).

Hostětín je přístupný, jak vlakem tak autobusem. Nejbližší pošta se nachází v Bojkovicích.

Informace o obci lze také nalézt v informačním centru mikroregionu Bojkovicka

a v informačním centru Brumov-Bylnice.

Obec nevybírá rekreační poplatek.
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6.3.1 Objekty venkovské turistiky v Hostětíně

6.3.1.1 Ekopenzion Hostětín
Penzion je postaven jako pasivní dům a je součástí centra Veronica. V roce 2007 získal

ekopenzion značku ekologicky šetrná služba v kategorii pro turistické ubytovací služby. Na

interiéry i interiéry objektu bylo použito převážně přírodních materiálů. Tento objekt navštívil

22. března 2010 následník britského trůnu, princ Charles.

Zařízení má kapacitu 25 lůžek v 10 pokojích. Každý pokoj má svůj sprchový kout a WC.

V pokojích je nábytek ze dřeva certifikovaného šetrným lesním hospodářstvím. Součástí

penzionu je seminární místnost, která má kapacitu 50 lidí a menší místnost do které se vejde

10 – 12 lidí.

Hosté mají na pokojích zdarma internet k dispozici je i počítač ve vstupní hale. Připojení

k Wi-Fi je možno v hlavním sále objektu. K zapůjčení jsou sportovní potřeby a v případě

zájmu i společenské hry. V penzionu se také nacházejí prostory vhodné pro uschování

jízdních kol.

Součástí objektu je jabloňový bio-sad, kterým protéká potok. V sadě se nachází originální

sušírna ovoce. Jablka z tohoto sadu se zpracují na tzv. hostětínský mošt, který mají hosté

možnosti si zakoupit. Mošt je také podáván při snídaních, obědech a večeřích.

Pro skupinu minimálně 10 osob je možnost stravování formou polopenze nebo plné penze

přímo v objektu. Vaří se převážně z biopotravin, Fare Traid produktů (produkty nakupované

ze zemí 3. světa) a surovin dodaných od místních dodavatelů. Do jídelníčku jsou zařazována

i jídla z netradičních potravin jako je pohanka, celozrnné těstoviny atd.

Snídaně je podávána formou švédského stolu spolu s teplými nápoji. Oběd se skládá

z polévky a hlavního jídla po dohodě jde objednat i vegetariánské menu k pití je podáván bio

nápoj. Večeře bývá obvykle vegetariánská spolu s bio nápojem. Po dohodě lze domluvit

svačiny, rauty nebo celodenní pitný režim.

Jednotlivě ubytovaní hosté mohou využít rychlovarné konvice, elektrického vařiče,

mikrovlnné trouby a základního nádobí. Pro úschovu potravin lze využít společné lednice.

Ekopenizion lze též pronajmout pro konference, firemní akce či jiné volnočasové aktivity.

Každoročně pořádá na konci září Jablečné slavnosti s programem jak pro děti, tak pro

dospělé. Hosté mají možnost ochutnat již zmiňovaný Hostětínksý mošt a moučníky s jablky.

Součástí slavností je také řemeslný jarmark.
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První týden v listopadu se pořádá při příležitosti Dne pasivních domů program věnovaný

pasivním domům a ekologickému stavitelství.

Cena ubytování je 330 Kč pro dospělou osobu a noc. V případě, že se hosté zdrží déle než 3

dny, ubytování si objedná skupina minimálně 15 lidí, ubytování si objedná škola nebo jiná

nezisková organizace nebo jestli hosté přijedou veřejnou dopravou mají nárok na 10% slevu.

Pro děti do 6 let je cena za jednu noc 198 Kč, pro děti do 3 let bez nároku na lůžko je pobyt

zdarma. V případě plné obsazenosti objektu a v případě, že ubytovaní hosté neuplatňují žádné

slevy tržba za hlavní prázdniny by dosazovala výše 462 000 Kč.

Obr. 6.4 Lokalizace Ekopenzionu v obci Hostětín

Zdroj: www.mapy.cz

6.4 Radějov
Slovácká obec leží na 48°51‘ severní zeměpisné šířky a 17° 20‘ východní zeměpisné délky,

na potoce Radějovka, přibližně 4 km od Strážnice. Katastrální výměra obce je přibližně 24

km2 z níž 68% tvoří lesy. V současné době má 817 obyvatel. V horní části obce se nachází

rozsáhlá chatová kolonie (přibližně 450 chat). V obci je možnost myslivosti, pěší turistiky,

agroturistiky, houbaření, lyžování a cykloturistiky. Obec je vstupní branou do biosferické

oblasti UNESCO vyhlášené na území Bílých Karpat.

Dominantou obce je kostel sv. Cyrila a Metoděje z počátku 20. století. Na území obce se

nachází lyžařský areál Štěpničky. V Radějově se nachází několik domků s typickými

Slováckými prvky z konce 19. a počátku 20. století, (žúdro, švestkově modrá podrovnávka).

Do katastrálního území obce spadá také obora Dančí o rozloze 1565 ha (lesy zabírají 1371 ha

a louky 192 ha). Obora byla zřízena za účelem chovu spárkaté zvěře. Obora je celoročně



40

veřejně přístupná a je zde možnost odstřelu zvěře za poplatek. Uprostřed obory se nachází

lovecká chata Pusté, která slouží jako myslivecké representační středisko a ubytování hostů.

Velmi zajímavé je Měsíční údolí, které je součástí obory turista zde může sledovat úžasnou

hru stínů. Součástí obory je rovněž přírodní rezervace Kútky s nejvyšším vrchem Veselka

(495 m). Rezervaci tvoří květnaté louky, potok Mandát a dva rybníčky s močály. V této

rezervaci žije několik druhů vzácných ptáků jako je volavka popelavá či čáp černý, na

loukách se vyskytují vzácné druhy rostlin (vstavače, lilie zlatohlavá).

Obcí prochází stezka s názvem Okolo Radějova, dlouhá 19 km, přístupná po celý rok.

Prochází obcí Radějov a jejím okolím a samotou Mlýnky.

V obci funguje od června do září informační centrum. Obec je přístupná pouze autobusovou

dopravou, má svou vlastní poštu. Nejbližší zdravotní středisko se nachází ve Strážnici.

Webové stránky www.radejov.cz jsou vhodné jak pro turisty, tak pro místní občany. Na

stránkách se nacházejí odkazy na ubytovací, stravovací služby i služby venkovské turistiky.

Na stránkách se rovněž nacházejí kvalitní informace o službách místního informačního centra

a zajímavostech v okolí. Rovněž jsou zveřejněny odkazy na centrálu cestovního ruchu,

Jihomoravský kraj, jízdní řád, údržbu silnic a mikroregion Strážnicko, jehož je členem a na

jehož stránkách má odkaz na svůj web.

Rekreační poplatek činní 10 Kč na osobu a noc, v případě, že je turista ve věku 18 – 70 let.

V případě, že by objekty venkovské turistiky byly v době hlavních prázdnin plně obsazeny

zmiňovanou věkovou skupinou bude příjem z těchto poplatků ve výši 12 880 Kč.

6.4.1 Objekty venkovské turistiky v Radějově

6.4.1.1 Chalupa Radějov
Jedná se o zrekonstruovanou budovu mlýna. Nemá certifikaci ECEAT ani Svazu venkovské

turistiky. Majitelé chalupy obývají podkroví objektu. Objekt je prezentován na webových

stránkách cestovní kanceláře Regio. Hosté obývají přízemní část chalupy

a mají do objektu vlastní vchod. Mlýn je vybaven původním nábytkem a nářadím, podlahy

jsou dřevěné, strop je z původních dřevěných trámů.

V přízemí se nachází předsíň, nová kuchyně vybavená lednicí, rychlovarnou konvicí,

dvouplotýnkovým elektrickým sporákem, mikrovlnnou troubou a elektrickou zapékací

a pečící mísou. Z nové kuchyně je přístup do koupelny, kde se nachází sprchový kout,

umyvadlo a WC, které je součástí koupelny. Z předsíně je také přístup do dobové kuchyně,
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která je vybavena kachlovými kamny se sporákem, dřevěnou lavicí, kredencí, lůžkem, stolem

se židlemi a starým rádiem. Dále jsou v objektu dvě ložnice obě vybavené kachlovými

kamny, lůžky, nočními stolky, stoly se zrcadly, šatníky (jedna ložnice je také vybavena

rozkládacími sedačkami). Rodiče malých dětí mohou využít dětské vaničky a postýlky.

Hosté se mohou věnovat pěší turistice, v místě jsou možné vyjížďky na koních, houbaření,

návštěvě blízkých památek např. větrný mlýn v Kuželově, rozhledna Travičná ve Tvarožné

Lhotě.

V okolí objektu mají hosté možnost prohlédnout si skanzen a museum Jihovýchodní Moravy

ve Strážnici, též zámek a zámecký park ve Strážnici, expozici v židovské synagoze ve

Strážnici.

Nedaleko objektu se rovněž nachází naučná stezka Travičná.

K chalupě připadá zaplocený travnatý dvůr s venkovním posezením, ohniště a pro děti

pískoviště. Objekt je také připojen k internetu sítí LAN.

Kapacita chalupy je 7 lidí. Objekt je potřeba pronajmout celý. Ceny se určují podle termínu,

kdy chtějí hosté ve mlýně trávit dovolenou.

Tab. 6.2 Ceny ubytování chalupy Radějov

Ceny ubytování chalupy Radějov v jednotlivých
sezónách

Sezóna 2010 Cena za jednu noc v Kč

2. 1. – 8.5. 925

8. 5. – 26.6. 881

26.6. – 28.8. 1135

28.8. – 18.9. 863

18.9. – 18.12. 925

18.12. – 25.12. 1135

25.12. – 1.1. 1485

Spotřeba elektrické energie se hradí až po ukončení pobytu podle skutečného stavu odebrané

energie. V případě zájmu bude faktura zaslána zaměstnavateli hostů (čerpání fondů FKSP
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atd.). V případě plné obsazenosti objektu v době hlavních prázdnin by tržba za tuto sezónu

dosahovala výše 62 944 Kč.

Obr. 6.5 Lokalizace chalupy Radějov v obci Radějov

zdroj:www.mapy.cz

6.4.1.2 Penzion Roseta Radějov
Penzion není certifikován. Jeho součástí je vinárna s degustačními prostory, lisovnou a sklepy

na víno, zahradní restaurace a rozárium se zahradním altánem. V tomto roce má být penzion

rekonstruován. Má být přistavena nová budova, která má sloužit jako relaxační centrum -

masáže, aromaterapie sauna, relaxační růžové koupele s růží pěstovaných v rozáriu. Součást

budovy bude také ubytovací část, nová restaurace a školící prostory. V rámci zkvalitnění

služeb se plánuje výstavba sportovního areálu, úschovny kol, tenisu, bazénu a víceúčelové

sportovní plochy pro provozování ostatních sportů.

Kromě vlastní nabídky programů v objektu mají možnost pěší turistiky, cykloturistiky,

sjezdového lyžování, houbaření či rybolovu.

V objektu je k dispozici 8 pokojů s 16 pevnými lůžky a lze domluvit přistýlku. Zvířata lze mít

s sebou po předchozí dohodě s majitelem. Pokoje jsou vybaveny televizí, satelitem, přípojkou

na internet a sociálním zařízením.

Již bylo zmíněno, že součástí penzionu je také rozárium. Rozárium má asi 2000 růží, pěstuje

se zde na terasách jsou také pěstovány původní ovocné stromy. Majitelem je poskytován

prodej i poradenství. Hosté mají možnost přednášek, besed či praktických ukázek o růžích.

Vznikají také naučné programy o původních ovocných výsadbách. Přednášky je možné

poskytnout i v případě jednodenních zájezdů.
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Hosté se dále mohou účastnit vinobraní a naučit se degustovat víno. Hrozny se zpracovávají

v přítomnosti hostů. Po dohodě s majitelem objektu lze domluvit ukázky lidových řemesel.

Skupinám zájemců hraje majitel penzionu na tahací harmoniku písně z oblasti Moravského

Slovácka.

V letošním roce (3. července) se uskuteční první ročník akce Víno v růžích. Majitel objektu

a dalších 6 vinařů (absolventů z Lednice) budou mít v areálu rozária své stánky, kde budou

prezentovat svoje víno.

Ceny Ubytování

Jednolůžkový pokoj – 790 Kč (v případě přistýlky 890 Kč)

Dvojlůžkový pokoj – 890 Kč

Trojlůžkový pokoj – 1050 Kč

Čtyřlůžkový pokoj – 1300 Kč

Hosté mají možnost stravování za zvýhodněné ceny: Pokud se host zdrží déle jak 3 dny má

nárok na polopenzi za 430 Kč/1 den, v případě pobytu na jeden týden činní 2 900 Kč. Děti do

5 let mají stravu zdarma, děti ve věku 5 – 10 let mají nárok na 25% slevu. V případě plné

obsazenosti objektu v době hlavních prázdni by tržby činily 225 680 Kč.

Obr. 6.6 Lokalizace Penzionu Roseta v obci Radějov

Zdroj: www.mapy.cz

6.5 Lopeník
Jedná se o Kopaničářskou obec na hranicích mezi Českou a Slovenskou republikou, asi 8 km

od Starého Hrozenkova. Leží na 48°56‘ severní zeměpisné šířky a 17°47‘ východní

zeměpisné délky. Katastrální výměra obce je 13 km2. V současné době má zhruba 200

obyvatel. V minulosti obec patřila k nejzaostalejším v regionu. V obci se nacházejí domky
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s prvky lidové architektury (zejména pak dům č. 141), součástí katastrálního území obce je

kopec Velký Lopeník (911 m), na hranicích ČR a SR.

Dominantou obce je zvonice, na území obce se nachází také kříž a památník obětem II.

světové války. Nevýznamnější památkou obce je dům č. 141 – jedná se o dům typické

venkovské architektury s doškovou střechou – je to poslední dům v této oblasti tohoto typu

střešní krytiny. Je stavěn z vepřovic, součástí objektu je chlév a patrová komora.

V okolí obce se nachází také několik přírodních památek: Grůň (výskyt množství vzácných

druhů orchidejí), U Zvonice (pastviny s originální květenou – prstanec bezový), Lopenické

sedlo (setkává se zde sedm cest, vzniklo silnými větry, které odnášely jednotlivými druhy

hornin).

Na kopci Velký Lopeník se nachází rozhledna, vysoká 22m, 101 schodů z dubového dřeva,

stojící přímo na hranici České a Slovenské republiky. Otevřena byla v roce 2008.

Obcí prochází naučná stezka Lopeník dlouhá 7,8 km. Stezka je vhodná jak pro pěší turistiku

tak pro cykloturistiku. Trasa má 8 záchytných bodů a má návštěvníky seznámit s životem

v obci, okolní krajinou a lidovými řemesly.

Obec je členem mikroregionu Bílé Karpaty, na stránkách tohoto mikroregionu se nachází

odkaz na vlastní stránky obce www.obec-lopenik.cz . Samotné webové stránky jsou vhodné

pro místní občany i pro turisty. Uvádějí se zde základní informace o obci, památkách v obci,

údaje o rozhledně na kopci Velký Lopeník, včetně fotogalerie. Na stránkách jsou odkazy na

okolní obce, policii ČR v Uherském Brodě a stránky mikroregionu Bílé Karpaty. Zveřejněny

jsou také informace o možnostech ubytování v obci, nacházejí se zde mapy oblasti, informace

o cyklostezkách v širším okolí.

Obec je přístupná autobusovou dopravou, nemá vlastní poštu (nejbližší se nachází v obci

Březová). Informace o obci lze též získat v informačním centru mikroregionu Bojkovicka

a informačním centru ve Strání.

Rekreační poplatek činní 12 Kč na osobu a noc. Poplatek se vybírá od turistů ve věkovém

rozmezí 18 – 70 let. V případě plné obsazenosti objektu v době letních prázdnin, příjem obce

Lopeník bude činit 2 016 Kč.
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6.5.1 Objekty venkovské turistiky v Lopeníku

6.5.1.1 Ubytování v areálu obecního úřadu v Lopeníku
Jedná se o obytnou místnost přímo v areálu Obecního úřadu v Lopeníku. Kapacita místnosti je

maximálně 3 lůžka s možností jedné přistýlky, kuchyně s lednicí, sprcha a WC.

V objektu je možnost vlastního vaření. Obchod se nachází přímo v budově obecního úřadu.

Hosté mají možnost zapůjčit si horská kola.

Cena ubytování je 200 Kč za lůžko/ 1 noc, za přistýlku se připlácí 100 Kč / 1 noc. V případě

plné obsazenosti objektu v době hlavních prázdnin bude velikost tržeb 33 600 Kč.

Objekt se nachází přímo u hlavní silnice, nedaleko autobusové zastávky. Hosté mají možnost

provozovat pěší turistiku i cykloturistiku (cyklostezka Lopeník) poznávat specifické krásy

přírody či seznamovat se s lidovými řemesly.

6.6 Starý Hrozenkov
Obec je pomyslným střediskem moravských Kopanic. Jedná se o hraniční přechod mezi

Českou a Slovenskou republikou. Leží na 48° 57‘ severní zeměpisné šířky a 17° 52‘ východní

zeměpisné délky, přibližně 17 km od Uherského Brodu. Katastrální výměra obce je téměř 11

km2 . V minulosti byly její součástí obce Vápenice, Vyškovec a Žídková.

Dominantou obce je kostel Narození Panny Marie z poloviny 18. stol. Za zmínku stojí

kaplička nacházející se u potoka a socha sv. Jana Nepomuckého. V obci se rovněž nachází

několik památek lidové architektury.

V obci se každoročně konají Kopaničářské slavnosti (v polovině července). Jedná se

o festival, jehož se účastní jak české, tak slovenská národopisné soubory. V obci rovněž

probíhá přehled dechových hudeb (v polovině červa), tradiční hody s dožínkami a prezentací

produkce ekologického zemědělství (na začátku září).

Na územní obce se nachází unikátní lom Skala, kde lze na jediném místě v Bílých Karpatech

pozorovat sloupcovitou odlučnost čediče.

V okolí obce se nachází velké množství turistických tras a cyklotras. Obcí Starý Hrozenkov

prochází také cyklotrasa zvaná Beskydsko –Karpatská magistrála.

Webové stránky www.staryhrozenkov.cz slouží spíše pro místní občany. Nacházejí se zde

informace o místním zastupitelstvu, aktuální informace o obci a jejím okolí. Nacházejí se zde

odkazy na místní lidové soubory. Pod odkazem ubytování se nachází pouze informace
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o Rekreačním Středisku Kordárna. Na webu se nacházejí minimální informace o cestovním

ruchu v obci.

Obec nevybírá rekreační poplatek.

Pro turistu jsou spíš vhodné stránky www.vychodni-morava.cz , kde jsou popsány atraktivity

v obci, přírodní i kulturní památky.

Obec je sice na hlavní tahu silnice E55 ale přístupná je pouze autobusovou dopravou. Obec

má svou vlastní poštu, v obci se nachází informační středisko pro rozvoj moravských

Kopanic. Další informace o obci je možné získat v informačním centru Strání.

6.6.1 Objekty venkovské turistiky ve Starém Hozenkově

6.6.1.1 Rekreační domek Starý Hrozenkov
Dům se nachází na okraji obce Starý Hrozenkov – centra moravských Kopanic. Objekt není

nijak certifikován, je propagován na serveru www.tourtrend.cz . Tato webová stránka

stejnojmenné cestovní agentury, nabízí k pronajmutí chaty a chalupy v celé České republice.

Naházejí se zde informace o objektech a je zde možnost objekt rezervovat ve volných

termínech.

Jedná se o jednopodlažní domek se třemi pokoji, kuchyní, koupelnou s vanou a sprchou a

WC. Kapacita objektu je 6 lůžek s možností jedné přístýlky. Kuchyně je vybavena

elektrickým sporákem, rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou, lednicí a sporákem na

tuhá paliva. Obývací pokoj je vybaven barevnou televizí, DVD přehrávačem a jedním

lůžkem. V dalším pokoji se nachází manželské dvojlůžko. V posledním pokoji se nacházejí 3

samostatná lůžka.

Objekt je oplocen na zahradě domku se nachází přístřešek s venkovním posezením, ohniště

s posezením, gril, stolní tenis a basketbalový koš.

Objekt je vytápěn kotlem na pevná paliva. Parkování vozidel je možné v blízkosti objektu.

Hosté mají možnost vzít s sebou svá domácí zvířata.

V objektu mají hosté možnost vlastního vaření, nejbližší restaurace se nachází 100 m od

popisovaného objektu.

Ceny objektu je 1490 Kč/1 noc cena nezahrnuje spotřebovanou elektrickou energii. Domek

lze pronajímat celoročně, pomocí webových stránek zmiňované cestovní agentury.V případě

plné obsazenosti v době letních prázdnin bude tržba z ubytování činit 83 400 Kč.
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V obci se pravidelně pořádají na začátku července Kopaničářské slavnosti. Hosté mají

možnost pěší turistiky a cyklotrusitiky (obcí prochází cyklostezka zvaná Beskydsko-

Karpatská magistrála). Nejbližší koupaliště se nachází přibližně 100 m od objektu, nejbližší

lyžařský areál se nachází na Milulčině vrchu (již zmiňované 3 sjezdovky a několik tras

běžeckého lyžování).

Obr. 6.7. Lokalizace Rekreačního domku v obci Starý Hrozenkov

zdroj: www.mapy.cz

6.7 Mikulčin Vrch
Jedná se o kopec na severovýchodě Bílých Karpatech (798 m) a stejnojmennou osadu, která

patří do katastrálního území obce Vápenice. Osada se nachází přibližně 5 km od Starého

Hrozenkova.

Dominantou osady je kaple Panny Marie Královny, která se jako jedinou kapli nacházející se

přímo na hřebenu Bílých Karpat. První horská chata byla v této lokalitě postavena již v roce

1930 (během druhé světové války vyhořela).

Na Mikulčině vrchu je vybudován lyžařský areál vhodný pro sjezdové i běžecké lyžování. Je

zde zbudováno několik lyžařských vleků a běžeckých tratí. Je zde také možnost pěší turistiky.

Nachází s zde několik horských chat a penzionů, také chalupa k pronajmutí.

Osada Mikulčin vrch je přístupná autobusovou dopravou, ovšem linkové spoje na Mikulčin

vrch jsou značně omezeny.

Na webových stránkách www.mikulcinvrh.net se nacházejí informace týkající se převážně

vybudovaného lyžařského areálu, nachází se zde několik málo informací týkajících možností

trávení dovolené v letním období a několik typů na výlety. Na webu jsou rovněž popsány
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možnosti dopravy do osady, včetně zobrazení lokality na mapě. V rubrice ubytování

a stravování se nachází odkaz pouze na jednu horskou chatu na ostatní zařízení tohoto typu

odkazy chybí.

Výše rekreačního poplatku v této lokalitě, je stejná jako výše poplatku v samotné obci

Vápenice.

I když se lokalita nachází v katastrálním území obce Vápenice, chybí jakýkoliv odkaz na

oficiálních stránkách obce.

6.7.1 Objekty venkovské turistiky na Mikulčině Vrchu

6.7.1.1 Chalupa Mikulčin vrch – Vápenice
Chalupa se nachází na samotě nedaleko lesa přibližně 2 km od obce Vápenice. Objekt není

nijak certifikován, je propagován na serveru na již zmiňované cestovní agentury Tourtrend.

V objektu se nacházejí tři pokoje, kuchyně a koupelna s vanou a sprchou a WC. Kapacita

chalupy jsou 4 lůžka s možností jedné přistýlky. Kuchyně je vybavená původními kachlovými

kamny, plynovým sporákem, lednicí a mikrovlnnou troubou. V kuchyni se nachází také jedno

lůžko. Ve vstupním pokoji se nachází sedací souprava. Další pokoj je vybaven barevnou

televizí, videem a jedním lůžkem. Ve třetím pokoji se nachází manželské dvojlůžko. Objekt je

vytápěn kachlovými kamny a elektrickými přímotopy. Exteriér objektu je zaplocen. Na dvoře

chalupy se nachází ohniště s venkovním posezením.

Parkování je možné přímo v objektu. Domácí zvířata jsou v objektu povolena.

Hosté mají v objektu možnost vlastního vaření, nejbližší restaurace je vzdálená 2 km.

Objekt je nutné pronajmout celý, je k pronajmutí celoročně . Cena za noc strávenou v objektu

je 1050 Kč/1 noc, zvlášť se platí spotřeba elektrické energie. Objekt lze rezervovat na

webových stránkách zmiňované cestovní agentury. V případné plné obsazenosti v době

hlavních letních prázdnin bude tržba za ubytovací služby činit 84 000 Kč.

Nedaleko objektu se nachází lyžařský areál Mikulčin vrch (3 sjezdovky a tratě běžeckého

lyžování). Lyžařský areál Mikulčin vrch je vzdálen přibližně 1 km od objektu. Hosté mohou

provozovat pěší turistiku i cykloturistiku. Pro děti je zde možnost v letních měsících koupání

na koupališti vzdáleném 2 km od chalupy. Tenisové kurty se nacházejí přibližně 2 km od

objektu. Po domluvě je možné zajistit vyjížďky na koni. V okolí je také možné provozovat

rybaření.
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Obr. 6.8 Lokalizace chalupy v obci Vápenice

Zdroj:www.mapy.cz

6.8 Valašské Klobouky
Město leží na hranicích Bílých Karpat a Vizovických vrchů, na 49°08’severní zeměpisné

šířky a 18° východní zeměpisné délky. Katastrální území obce je 26,94 km2. V současné době

má město 5080 obyvatel.

Ve městě byla v roce 1996 vyhlášena městská památková zóna. V této lokalitě se nachází

budova staré radnice (dnes museum se stálou expozicí pravěku v této oblasti), Červený dům

(druhá budova městského musea, nachází se zde expozice soukenictví, tradiční jizba a černá

kuchyně), Battmanova vila (v současné době budova městského úřadu, dílo významného

architekta, který se podílel na výstavbě Vídně). Ve městě se také nachází několik dřevěnic

z konce 18. a počátku 19. století.

Dominantou města je kostel Povýšení svatého Kříže s původním gotickým jádrem

a renesanční úpravou z 16. století. Atraktivitou pro turisty je dochovaný renesanční pranýř,

jeden z nejstarších v České republice.

Ve městě se pořádá tradiční setkání muzikantů v Bílých Karpatech, Valašský mikulášský

jarmark, Kloboucké hody a Pochod osvobození.

Město je přístupné jak autobusovou, tak vlakovou dopravou (trať Hranice na Moravě – Vsetín

– Bylnice). Ovšem vlakové nádraží se nachází až za městem.

V katastrálním území města se nachází několik naučných stezek:
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Naučná stezka Královec – jedná se o trasu dlouhou 7 km, začíná nedaleko vlakového

nádraží a pokračuje v okolí Valašských Klobouk. Trasa seznamuje turisty s přírodou v Bílých

Karpatech, tradicemi a zvyky v dané lokalitě.

Naučný chodník Valašské Klobouky – trasa dlouhá necelé 3 km, seznamuje návštěvníky

města s památkami v městské památkové zóně.

Rekreační poplatek v tomto městě je stanoven na 5 Kč za osobu a noc. Věk poplatníků je 18

až 70 let. V případě plné obsazenosti objektu venkovské turistiky v době hlavních prázdnin

bude příjem z těchto poplatků činit 1 120 Kč.

Webové stránky města www.valaskeklobouky.cz poskytují kvalitní informace jak pro místní

občany, tak pro návštěvníky města. Na stránkách se nacházejí informace o aktuálním dění ve

městě, průvodce místní městskou památkovou zónou, historie města, virtuální kronika města,

odkaz na místní zpravodaj, mapa města, městskou policii, knihovnu města, fotogalerii i místní

folklorní sdružení, ale také možnost ubytování a stravování ve městě, odkaz na místní

informační centrum, které spravuje město Valašské Klobouky.

6.8.1 Objekty venkovské turistiky ve Valašškých Kloboukách

6.8.1.1 Chalupa Valašské Klobouky
Jedná se o stylovou, nově opravenou chalupu s malou zahrádkou nacházející se v jedné

z klidnějších částí města Valašské Klobouky nedaleko vlakového nádraží. Objekt je

prezentován na webu a v tištěném katalogu cestovní agentury Tourtrend.

Kapacita objektu je maximálně 4 lůžka s možností dvou přistýlek. V objektu se nachází 2

obytné místnosti, kuchyně, koupelna se sprchovým koutem a WC. Kuchyně je vybavena

dvouplotýnkovým elektrickým vařičem, lednicí, mrazákem, mikrovlnnou troubou,

rychlovarnou konvicí a topinkovačem. Obývací pokoj je vybaven barevnou televizí s DVD

a video přehrávačem a je zde možnost dvou přistýlek, atmosféru venkovské chalupy

dokreslují krbová kamna. V podkroví objektu se nachází jedna velká ložnice s jednou

manželskou postelí a dvěma samostatnými lůžky. Ložnice je také vybavena barevným

televizorem. Přízemí a podkrovím objektu je propojeno strmým dřevěným schodištěm.

V objektu je možnost vlastního vaření. Nejbližší restaurace se nachází přibližně 700 m od

objektu.
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Na zahrádce chalupy se nachází venkovní posezení kryté zástřeškem se zahradním grilem.

Domácí zvířata nemají přístup do objektu.

Parkování vozidel je možné na vyhrazeném parkovišti, které se nachází 60 m od objektu.

Cena za pronájem chalupy činí 1590 Kč/1noc cena nezahrnuje množství spotřebované

elektrické energie. Hosté si mají možnost zarezervovat vhodný termín v jakémkoliv ročním

období na webových stránkách cestovní agentury. V případě plné obsazenosti objektu ve

sledovanou sezónu bude velikost tržeb 89 000 Kč.

Hosté mají možnost v okolí objektu provozovat jízdu na koni, cyklistiku i pěší turistiku

a rybaření. Nejbližší koupaliště se nachází 500m od chalupy. Sportovní hala a tenisové kurty

se nacházejí asi 700 m od objektu. V zimních měsících mají návštěvníci možnost lyžování

(nejbližší vlek se nachází 2 km od objektu, v okolí se rovněž nacházejí trasy běžeckého

lyžování).

Obr. 6.9. Lokalizace chalupy ve městě Valašské Klobouky

Zdroj:www.mapy.cz

6.9 Svatý Štěpán
Jedná se místní část města Brumov-Bylnice (rodiště spisovatele Ludvíka Vaculíka), do roku

1976 samostatnou obcí. Osada je vzdálena přibližně 3 km od Vlárského průsmyku.

V minulosti se jednalo o sklářskou kolonii. Obec leží na 49°2‘ severní zeměpisné šířky a 18°

1‘ východní zeměpisné délky. Katastrální území osady je 11,2 km2. V současné době má

osada přibližně 500 obyvatel.

Dominantou osady je dřevěná kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého z konce 19. století.
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K obci patří bukový les, nejvyšší vrch, který patří do katastrálního území osady Svatý Štěpán

je vrch Javorník (782 m). Osadou protéká Rozklinský potok, který se vlévá do řeky Vláry.

Obcí prochází značená turistická trasa Moravsko-Slovenkým pomezím, trasa je dlouhá

přibližně 25 km. Začíná na Mikulčině vrchu u chaty Valmont pokračuje do údolí Rovné, dále

na kopec Boky (530 m), k vodní nádrži Žídková pokračuje na kopec Javorník (782 m) a končí

u zastávky autobusu v obci Svatý Štěpán. Na trase jsou umístěny informační tabule

a rozcestníky.

Obec je přístupná jak autobusovou, tak vlakovou dopravou (zastávka Svatý Štěpán se nachází

na již popisované Vlárské trati).

Informace o osadě na stránkách města Brumov-Bylnice jsou velmi strohé, poskytují základní

informace o obci, přírodních podmínkách a historii obce. Na webových stránkách se nachází

nabídka ubytování, ovšem neodkazuje na objekt venkovské turistiky. Nejbližší infocentrum se

nachází ve městě Brumov-Bylnice.

Rekreační poplatek v této lokalitě je stanoven na 10 Kč za osobu a den, poplatníci jsou

ubytované osoby ve věku od 18 do 70 let. V případě plné obsazenosti objektu venkovské

turistiky bude příjem z rekreačního poplatku ve výši 2 800 Kč.

6.9.1 Objekty venkovské turistiky ve Svatém Štěpáně

6.9.1.1 Chalupa Svatý Štěpán
Jedná se o chalupu nacházející se v místní části obce Brumov-Bylnice – Svatý Štěpán. Objekt

se nachází pod lesem na konci zastavěného území obce. Objekt je prezentován na webových

stránkách cestovní agentury Tourtrend.

Kapacita objektu je 5 lůžek s možností jedné přistýlky. V objektu se nachází dva pokoje,

kuchyně, koupelna s vanou a sprchou a WC. Kuchyně je vybavena kávovarem, elektrickým

sporákem, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí a lednicí. V kuchyni je rovněž možnost

posezení s barevnou televizí. Jeden pokoj je vybaven manželskou postelí, druhý pokoj je

vybaven třemi samostatnými lůžky.

Celý objekt je oplocen, na zahradě chalupy je k dispozici ohniště s posezením, přenosný gril

je také možnost využít zahradního nábytku.

Hosté mají v chalupě možnost vlastního vaření, nejbližší restaurace se nachází 5 km od

objektu. Objekt je vytápěn kombinovaně: kotlem na pevná paliva a elektrickými přímotopy.
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Parkování je možné u objektu ovšem přístupový pozemek je společný se sousedním domem.

Domácí zvířata do objektu nemají přístup.

Objekt lze pronajmout v letní sezóně od (konec května až polovina září). Cena ubytování je

1290 Kč/1 noc. Objekt je nutné rezervovat celý, cena pobytu uváděná na webových stránkách

cestovní agentury Tourtrend nezahrnuje spotřebu elektrické energie v objektu. V případě, že

by byl objekt během hlavních prázdnin plně obsazen tržby majitele objektu by dosahovaly

výše 72 240 Kč.

Hosté mají v okolí možnost turistiky. Nejbližší koupaliště se nachází přibližně 5 km od

objektu.

Obr. 6.10 Lokalizace chalupy v osadě Svatý Štěpán

Zdroj:www.mapy.cz

6.10 Březová
Obec se nachází na úpatí kopce Velkého Lopeníku přibližně 7 km od Bojkovic, v nadmořské

výšce 443 m, na 48°55‘ severní zeměpisné šířky a 17°44‘ východní zeměpisné délky.

Katastrální území obce zaujímá 13,77 km2. V současné době má obec 1085 obyvatel.

Dominantou obce je novogotický kostel sv. Cyrila a Metoděje z konce 19. století. V lese,

který patří do katastrálního území obce se nacházejí dva prameny železitosirnaté kyselky.

V obci se dochovaly tradice masopustu (fašanku s pochováváním basy). Místní lidové písně

inspirovaly skladatele Leoše Janáčka k hudební práci „O březovské písni“.

V okolí obce se nachází několik turistických stezek. Na území obce se nachází několik

přírodních památek: Cestiska, Dubiny (údolí kopce Doubrava, květnaté louky a mokřady)

a Kalábová (na Svahu studeného vrchu, výskyt ohrožených rostlin).
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Obec je dostupná pouze autobusovou dopravou, má vlastní poštu. V obci se nacházejí

tenisové kurty, které jsou dostupné i v noci). Na kurtech lze hrát tenis volejbal a nohejbal.

Obec nevybírá rekreační poplatek.

Obec je členem mikroregionu Bílé Karpaty, na jehož webových stránkách má odkazy na své

webové stránky. Oficiální webové stránky obce slouží spíše místním občanům než turistům.

Nacházejí se zde informace o památkách a zajímavostech v okolí, odkaz na místní komunitní

a informační centrum, které sídlí v budově zdejší základní školy. Odkazy na možnosti

ubytování a stravování chybí.

6.10.1 Objekty venkovské turistiky v obci Březová

6.10.1.1 Chalupa Březová
Jedná se o chalupu nacházející se na konci zastavěné části obce Březová. Objekt je

prezentován pomocí webu cestovní agentury Tourtrend.

Kapacita chalupy je 9 lůžek s možností dvou přistýlek. V chalupě se nacházejí čtyři místnosti,

kuchyně, koupelna se sprchovacím koutem a dvě samostatná WC. Kuchyně je vybavena

kombinovaným sporákem (plynový sporák s elektrickou troubou), mikrovlnnou troubou,

rychlovarnou konvicí a lednicí, v jídelně se kromě stolu nachází také barový pult. V obývacím

pokoji se nachází barevná televize se satelitem a DVD přehrávačem a krbovými kamny,

v obývacím pokoji je možnost dvou přistýlek. V prvním obytném pokoji se nachází

manželské dvojlůžko. Další dva obytné pokoje jsou od sebe odděleny pouze závěsem. V první

části se nacházejí tři samostatná lůžka, ve druhé části obytné místnosti se nacházejí čtyři

samostatná lůžka.

Pozemek okolo chalupy je oplocen, na dvoře objektu se nachází ohniště s posezením,

zástřešek s venkovním posezením, zahradní gril s venkovním posezením. Pro děti je možnost

koupání v zahradním nafukovacím bazénu (rozměry 4,6 m x 0,9 m), také se zde pro ně na

dvoře nacházejí houpačky, pískoviště a dřevěný domek. Na dvoře je možnost venkovních her

jako jsou ruské kuželky a stolní tenis.

V letních měsících lze parkovat přímo u objektu, v zimních měsících je nutno parkovat

vozidla na parkovišti, vzdáleném cca 200 m od objektu.

V objektu si hosté mohou vařit sami, nejbližší restaurace se nachází přibližně 100 m od

chalupy.
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Objekt je vytápěn kombinovaně pomocí kotle na pevná paliva a elektrickými přímotopy.

Chalupu lze pronajmout celoročně pomocí webových stránek cestovní agentury Tourtrend,

cena objektu je 2590 Kč/1 noc v ceně pronájmu není započítána spotřeba elektrické energie.

V případě plné obsazenosti objektu v době hlavních prázdnin bude výše tržby 154 040 Kč.

Hosté mohou praktikovat pěší turistiku i cykloturistiku, v zimních měsících se věnovat

lyžování (nejbližší lyžařský areál Mikulčin vrch).

obr. 6.11. Lokalizace chalupy v obci Březová

zdroj: www.mapy.cz

6.10.1.2 Chalupa ve mlýně Březová
Objekt se nachází v klidné části obce. Jedná se o zrekonstruované selské stavení nedaleko

Slovenských hranic v obci Březová. Objekt je prezentován na webových stránkách

www.echalupy.cz .

Kapacita chalupy je maximálně 5 lůžek: V chalupě se nachází kuchyně vybavená plynovým

sporákem, lednicí, mikrovlnnou troubou a sporákem na pevná paliva. Obývací pokoj je

vybaven krbem, barevnou televizí a rádiem. V první obytné místnosti se nachází manželské

dvojlůžko a jedno samostatné lůžko. V druhé obytné místnosti se nacházejí tři samostatná

lůžka. Koupelna je vybavená vanou se sprchou, teplá voda je ohřívána pomocí plynového

bojleru. Návštěvníci mají možnost zdarma si zapůjčit společenské hry.

Objekt není oplocen, parkování je možné přímo v garáži v objektu. Na dvoře objektu se

nachází venkovní posezení, ohniště a pro děti pískoviště.

Hosté mají v objektu možnost vlastního vaření. Nejbližší restaurace se nachází přibližně 500

m od objektu.
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Objekt je nutné pronajmout minimálně na 7 dní. Cena objektu v zimní sezóně je 5500 Kč/ 1

týden (chalupu nelze pronajmout na Silvestra). V letní sezóně je cena objektu 5990 Kč/ 1

týden. V případě plné obsazenosti tohoto objekt v době hlavních prázdnin by tržby

dosazovaly výše 47 920 Kč.

Hosté mají možnost v okolí objektu praktikovat pěší turistiku i cykloturistiku a houbaření.

Nejbližší koupaliště se nachází na Nivnické riviéře vzdálené 12 km od objektu. Nejbližší

lyžařský areál se nachází na Mikulčině vrchu.

Obr. 6.12. Lokalizace chalupy na mlýně v obci Březová

zdroj: www.mapy.cz
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Obr. 6. 13. Lokality venkovské turistiky v Bílých Karpatech

Zdroj: www.k-service.cz

Lokality venkovské turistiky byly vyznačeny autorkou práce.
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7. Terénní průzkum a jeho výsledky

Průzkum byl prováděn formou následujících otázek na majitele objektů venkovské turistiky.

Majitelé objektů venkovské turistiky byli kontaktováni s žádostí o informace.

Na následující otázky byli dotazováni majitelé jednotlivých objektů venkovské turistiky. Na

otázky bylo ochotno odpovědět 7 majitelů objektů.

Odpovědi poskytli tito majitelé objektů: Dvorec U Kavků, Chalupa Vyškovec, Agropenzion

Vápenice, Ekopenzion Hostětín, Penzion Roseta Radějov, Rekreační domek Starý

Horozenkov a Chalupa Mikulčin Vrch – Vápenice.

Otázky na majitele objektů venkovské turistiky:

1. Kolik Váš objekt navštíví ročně hostů?

2. Jaký je průměrný věk Vašich hostů?

3. Jakou máte zpětnou vazbu od hostů?

4. Co je ve Vašem objektu největší atraktivita?

5. V kterém ročním období je Váš objekt nejvíce navštěvován?

6. Jaké jsou průměrné roční náklady na provoz Vašeho objektu?

7. Jaké formy propagace využíváte pro Váš objekt?

8. Máte zpracovanou SWOT analýzu?

9. Čerpáte dotace nebo jiné prostředky z veřejných fondů?

10. Spolupracujete s cestovní kanceláří či agenturou?
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1. Kolik Váš objekt ročně navštíví hostů?

Tab. 7.1 Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 1

Kolik hostů ročně navštíví Váš objekt?

Objekt venkovské turistiky odpověď
Agropezion Vápenice 100
Dvorec U Kavků 40
Chalupa Mikulčin vrch 50
Penzion Roseta 1100
Ekopenzion Hostětín 1000
Rekreační domek Starý Hrozenkov 50
Chalupa Vyškovec 60

Graf 7.1. Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 1

Kolik hostů přibližně ročně navštíví Váš objekt?
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Z grafu vyplývá, že nejvíce navštěvován je penzion Roseta a nejméně Dvorec U Kavků.
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2. Jaký je průměrný věk Vašich hostů?

Tab. 7.2. Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 2

Jaký je průměrný věk Vašich hostů?
Objekt venkovské turistiky odpověď
Agropezion Vápenice děti
Dvorec U Kavků rodiny s dětmi
Chalupa Mikulčin vrch 35 - 40
Penzion Roseta senioři, 30 - 50
Ekopenzion Hostětín neví
Rekreační domek Starý Hrozenkov 35 - 40
Chalupa Vyškovec rodiny s dětmi

Graf 7.2. Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 2

Jaký je průměrný věk Vašich hostů?
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Nejvíce turistů, kteří vyhledávají venkovskou turistiku je buď ve věku 35 – 40 let, nebo

rodiny s dětmi.
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3. Jakou máte zpětnou vazbu od hostů?

Tab. 7.3 Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 3

Jakou máte zpětnou vazbu od hostů
Objekt venkovské turistiky odpověď
Agropezion Vápenice ústní
Dvorec U Kavků nemá
Chalupa Mikulčin vrch ústní
Penzion Roseta ústní
Ekopenzion Hostětín ústní
Rekreační domek Starý Hrozenkov nemá
Chalupa Vyškovec tištěný dotazník

Graf č. 7.3 Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 3

Jakou máte zpětnou vazbu od hostů?
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Většina majitelů objektů venkovské turistiky se hostů na spokojenost dotazuje pouze

ústně.
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4. Co je ve Vašem podniku největší atraktivita?

Tab. 7.4. Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 4

Co je ve vašem objektu největší atraktivita?
Objekt venkovské turistiky odpověď
Agropezion Vápenice příroda,
Dvorec U Kavků Příroda, klid
Chalupa Mikulčin vrch příroda, okolí
Penzion Roseta březen - listopad

Ekopenzion Hostětín
modelové projekty udržitelného
rozvoje

Rekreační domek Starý
Hrozenkov bazény blízko objektu,cyklistika
Chalupa Vyškovec tradice, okolí

Graf 7.4. Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 4

Co je ve Vašem objektu největší atraktivita
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Nejvíce je pro účastníky venkovské turistiky atraktivní příroda v okolí objektu.
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5. Kdy je Váš objekt nejvíce navštěvován?

Tab. 7.5 Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 5

Kdy je Váš objekt nejvíce navštěvován?
Objekt venkovské turistiky odpověď
Agropezion Vápenice květen, červen, prázdniny
Dvorec U Kavků prázdniny
Chalupa Mikulčin vrch prázdniny
Penzion Roseta březen - listopad
Ekopenzion Hostětín duben - říjen
Rekreační domek Starý Hrozenkov prázdniny, silvestr
Chalupa Vyškovec květen - září

Graf č. 7.5 Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 5

Kdy je Váš objekt nejvíce navštěvován?
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Nejvíce jsou objekty venkovské turistiky navštěvovány v době hlavních prázdnin.
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6. Jaké jsou roční náklady na provoz Vašeho objektu?

Tab. 7.6 Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 6

Jaké jsou roční náklady na provoz Vašeho objektu?
Objekt venkovské turistiky odpověď
Agropezion Vápenice Odmítl sdělit
Dvorec u Kavků 30 000
Chalupa Mikulčin vrch 25 000
Penzion Roseta 500 000
Ekopenzion Hostětín 1 400 000
Rekreační domek Starý Hrozenkov Neví
Chalupa Vyškovec 40 000

Graf 7.6. Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 6

Jaké jsou roční náklady na provoz Vašeho objektu
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7. Jaké formy propagace využíváte pro Váš objekt?

Tab 7.6 Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 6

Jaké formy propagace využíváte pro Váš objekt?
Objekt venkovské turistiky
Agropezion Vápenice vlastní web
Dvorec U Kavků vlastní web + odkazy na jiných webech
Chalupa Mikulčin vrch web a katalog CK
Penzion Roseta web, letáky ve 3 jazycích

Ekopenzion Hostětín
vlastní web, tištěnou inzerci, web
parterů

Rekreační domek Starý
Hrozenkov web a katalog CK
Chalupa Vyškovec web a katalog CK

Graf 7.6 Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 6

Jakou formu propagace využíváte?
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Majitelé objektů venkovské turistiky nejčastěji používají pro propagaci svého objektu buď

vlastní web nebo web a katalog jednotlivých cestovních kanceláří.
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8.Máte zpracovanou SWOT analýzu?

Tab. č. 7.8 Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 8

Máte zpracovanou SWOT analýzu?
Objekt venkovské turistiky
Agropezion Vápenice ne
Dvorec U Kavků ne
Chalupa Mikulčin vrch ne
Penzion Roseta ano
Ekopenzion Hostětín ano
Rekreační domek Starý Hrozenkov ne
Chalupa Vyškovec ne

Graf č. 7.8. Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 8

Máte zpracovanou SWOT analýzu
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Většina majitelů objektů venkovské turistiky nemá zpracovanou SWOT analýzu pro svůj

objekt.
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9. Čerpáte dotace či jiné prostředky z veřejných fondů?

Tab. 7.9. Odpovědi majitelů objektů na otázku č.9

Čerpáte dotace nebo jiné prostředky z veřejných
fondů?

Objekt venkovské turistiky
Agropezion Vápenice ne
Dvorec U Kavků ne
Chalupa Mikulčin vrch ne
Penzion Roseta ne
Ekopenzion Hostětín ano
Rekreační domek Starý Hrozenkov ne
Chalupa Vyškovec ne

Graf 7.9 Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 9

Čerpáte dotace nebo jiné prostředky z veřejných fondů?
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Většina majitelů objektů venkovské turistiky nečerpá dotace. Ve většině případů, byly žádosti

o dotace nebo jiné příspěvky zamítnuty.
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10.Spolupracujete s nějakou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou?

Tab. 7.10 Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 10

Spolupracujete s cestovní kanceláří či cestovní
agenturou

Objekt venkovské turistiky odpověď
Agropezion Vápenice ano
Dvorec U Kavků ano
Chalupa Mikulčin vrch ano Tour trend
Penzion Roseta ne
Ekopenzion Hostětín ne
Rekreační domek Starý Hrozenkov ano Tour trend
Chalupa Vyškovec ano, Regio

Graf 7.10 Odpovědi majitelů objektů na otázku č. 10

Spolupacujete s cestovní kanceláří či agenturou
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Většina dotazovaných majitelů objektů venkovské turistiky spolupracuje s cestovními

kancelářemi.
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8. Závěr
Bílé Karpaty mají předpoklady pro provozování venkovského cestovního ruchu. Atraktivity

se nacházejí v přírodě a v jednotlivých lokalitách Bílých Karpat. Bylo zjištěno 10 lokalit

venkovské turistiky a 13 objektů venkovské turistiky s odpovídajícím vybavením. Z toho je

pouze jeden objekt certifikován. Ostatní objekty jsou zahrnuty do nabídek ubytování

jednotlivých cestovních kanceláří a je o nich uveřejněno minimum informací.

Již bylo řečeno, že o problematice venkovské turistiky v Bílých Karpatech existuje velmi

malé povědomí. Tato práce měla za úkol zjistit objekty venkovské turistiky a jejich

předpokládané tržby v případě, že budou během hlavních prázdnin (8 týdnů) plně obsazeny.

Předpokládané tržby jednotlivých objektů jsou následující:

V případě, že Dvorec U Kavků (jediný certifikovaný objekt venkovské turistiky v dané

lokalitě) bude v době hlavních prázdnin plně obsazen, tržby budou činit 50 400 Kč, což

pokryje roční náklady na provoz objektu a provoz objektu bude ziskový.

Majitel Agropenzionu ve Vápenicích nemá pevně stanovenou cenu a náklady na provoz

objektu nechtěl sdělit. Z tohoto důvodu nelze zjistit výši tržeb za sledované období, ani zda je

objekt ziskový nebo ztrátový.

Ekopenzion v Hostětíně by v případě plné obsazenosti v době hlavních prázdnin a v případě,

že hosté nenárokují slevy utržil 462 000 Kč. Provozní Ekopenzionu uvedla, že se náklady na

provoz objektu vracejí a objekt není ztrátový.

Chalupa v Radějově, která měla v minulosti funkci mlýna by v případě plné obsazenosti

v době hlavních prázdnin měla tržby ve výši 63 560 Kč. Výši nákladů na provoz objektu

nebylo možné zjistit, tudíž nelze rozhodnout, zda je či není provoz ziskový.

Chalupa ve Vyškovci by za předpokladu plné obsazenosti v době hlavních prázdnin měla

tržbu ve výši 62 944 Kč, vzhledem k výši nákladů uvedených majitelkou objektu lze

předpokládat, že provoz objektu je ziskový.

Předpokládané tržby penzionu Roseta ve sledovaném období by dosahovaly výše 225 680 Kč,

majitel penzionu uvedl, že provoz objektu je ziskový.

Majitelka chalupy na Mikulčině vrchu by ve sledovaném období dosáhla tržeb ve výši 84 000

Kč, což by znamenalo, že v porovnání s náklady na provoz objektu by dosahovala zisku.

Rekreační domek ve Starém Hrozenkově by v době hlavních prázdnin v případě plné

obsazenosti dosahoval tržby 83 400 Kč, vzhledem k tomu, že majitelka neuvedla výši nákladů

na provoz objektu, nelze zjistit, zda je provoz objektu ziskový či ztrátový.
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Tržby z ubytování v chalupě ve Svatém Štěpánu by ve sledovaném období za předpokladu

plné obsazenosti činily 72 240 Kč, náklady na roční provoz objektu se nepodařilo zjistit.

Chalupa Na Mlýně v obci Březová by dosahovala za sledované období tržby 47 920 Kč,

vzhledem k tomu, že se náklady na provoz objektu rovněž nepodařilo zjistit, nelze určit, zda

je objekt ziskový či nikoliv.

Chalupa v Březové by dosahovala při plné obsazenosti za sledované období tržeb ve výši

145 000 Kč.

Chalupa ve Valašských Kloboucích by za sledované období dosahovala tržby 89 000 Kč.

Tržby z ubytování na Obecním úřadě v Lopeníku by ve sledovaném období činily 33 600 Kč.

Druhým předmětem zájmu této práce byla výše rekreačních poplatků, které majitel

ubytovacího zařízení odvádí příslušné obci. Tento poplatek je stanoven veřejnou vyhláškou a

jeho výši si určuje sama obec, výše tohoto poplatku je maximálně 15 Kč za osobu a noc.

Tento poplatek se vztahuje na osoby ve věku 18 – 70 let. Obce Hostětín, Starý Hrozenkov a

Březová rekreační poplatek nevybírají. U ostatních obcí by výše rekreačního poplatku při

předpokladu plné obsazenosti objektu venkovské turistiky v době hlavních prázdnin osobami,

které nejsou od poplatku osvobozeny by činil následující výši:

Obec Radějov 12 880 Kč,

Obec Vyškovec 6 720 Kč,

Obec Vápenice 32 760 Kč,

Město Valašské Klobouky 1 120 Kč,

Město Brumov – Bylnice 2 800 Kč,

Obec Lopeník 2 016 Kč.

Lze předpokládat, že při zjištěných tržbách a obsazenosti jednotlivých objektů, že provoz

jednotlivých objektů venkovské turistiky není ztrátový a má přínos i do rozpočtů

zmiňovaných měst a obcí. Většina objektů není certifikována a některé objekty nemají ani

svoje webové stránky. V případě, že jsou objekty nabízeny přes jednotlivé cestovní kanceláře,

nachází se na webových stránkách a v katalozích velmi málo informací o uvedených

objektech. Většina z objektů si zpětnou vazbu od hostů provádí pouze ústně, tudíž se málo

dozví o potřebách hostů. Z tohoto důvodu bych doporučovala více propagace jednotlivých

objektů (vlastní webové stránky), vytváření anonymních dotazníků, kde by hosté sdělovali

své zážitky, přání a dojmy nebo zavést knihu návštěv.
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Seznam zkratek

HDP = hrubý domácí produkt

ČR = Česká republika

ECEAT = evropské centrum pro ekoagro turistiku

CHKO = chráněná krajinná oblast

atd. = a tak dále

CR = cestovní ruch

apod. = a podobně

Kč = koruna česká

EU = Evropská unie

tzv. = tak zvaný

NPR = národní přírodní rezervace

č. = číslo

ml. = mladší

CK = cestovní kancelář

SR = Slovenská republika

např. = na příklad

p. = pan

SOŠ = střední odborná škola

VOŠ = vyšší odborná škola
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Příloha č. 1

Přehled certifikace objektů

Objekt certifikace
Dvorec U Kavků ano
Chalupa Vyškovec ne
Agropenion Vápenice ne
Ekopenzion Hostětín ne
Penzion Roseta Radějov ne
Chalupa Radějov ne
Rekreační domek Starý
Hrozenkov ne
Chalupa Mikulčin Vrch ne
Chalupa Svatý Štěpán ne
Ubytování OÚ Lopeník ne
Chalupa Valašské Klobouky ne
Chalupa Březová ne
Chalupa ve mlýně Březová ne

Lokalizace objektů venkovské turistiky

Objekt lokalizace
Dvorec U Kavků samota - Bosáčky
Chalupa Vyškovec samota, uprostřed louky
Agropenion Vápenice mimo zastavěnou část obce
Ekopenzion Hostětín součást centra Veronica
Penzion Roseta Radějov na konci obce, nedaleko hájenky
Chalupa Radějov na konci obce, nedaleko hájenky
Rekreační domek Starý Hrozenkov na konci obce, blízko lesa
Chalupa Mikulčin Vrch na samotě, blízko lesa
Chalupa Svatý Štěpán na konci osady, blízko lesa
Ubytování OÚ Lopeník Obecní úřad Lopeník

Chalupa Valašské Klobouky
v předměstí, blízko vlakového
nádraží

Chalupa Březová na konci obce
Chalupa ve mlýně Březová na samotě,



Typy objektů venkovské turistiky

Objekt druh ubytování typ objektu

Dvorec U Kavků
ubytování v
soukromí chalupa

Chalupa Vyškovec
ubytování v
soukromí

venkovská
usedlost

Agropenion Vápenice penzion statek
Ekopenzion Hostětín penzion pasivní dům
Penzion Roseta Radějov penzion statek

Chalupa Radějov
ubytování v
soukromí mlýn

Rekreační domek Starý
Hrozenkov

ubytování v
soukromí rekreační domek

Chalupa Mikulčin Vrch
ubytování v
soukromí chalupa

Chalupa Svatý Štěpán
ubytování v
soukromí chalupa

Ubytování OÚ Lopeník
ubytování v
soukromí apartmán

Chalupa Valašské Klobouky
ubytování v
soukromí

venkovská
usedlost

Chalupa Březová
ubytování v
soukromí chalupa

Chalupa ve mlýně Březová
ubytování v
soukromí mlýn



Obrázková příloha

Dvorec U Kavků vybavení exteriéru Dvorce U Kavků
zdroj: www.dvorec-kavka.cz zdroj: www.dvorec-kavka.cz

interiér Dvorce U Kavků
Zdroj: www.dvorec-kavka.cz

Agropenzion Vápenice Interier Agropenzionu
Zdroj: www.agropenzion.cz Zdroj: www.agropenzion.cz

Chata – součást Agropenzionu Společenská místnost Agropenzionu
Zdroj: www.agropenzion.cz Zdroj: www.agropenzion.cz



Chalupa Radějov Interiér Chalupy Radějov
Zdroj: www.pampeliska.cz zdroj: www.pampeliska.cz

Chalupa Vyškovec Interiér – Chalupa Vyškovec
Zdroj: www.pampeliska.cz zdroj: www.pampeliska.cz

Chalupa Mikulčin Vrch Interiér Chalupa Mikulčin Vrch
zdroj: www.tourtrend.cz zdroj: www.tourtrend.cz

Rekreační domek Starý Hrozenkov Interiér rekreačního domku ve Starém Hrozenkov
zdroj: www.tourtrend.cz Zdroj: www.tourtrend.cz

exteriér rekreačního domku Starý Hrozenkov
zdroj: www.tourtrend.cz



Chalupa Svatý Štěpán Interiér chalupy Svatý Štěpán
zdroj: www.tourtrend.cz zdroj: www.tourtrend.cz

Chalupa Březová Exteriér Chalupa Březová
zdroj: www.tourtrend.cz zdroj: www.tourtrend.cz

Interiér chalupa Březová Exteriér chalupa Březová
Zdroj: www.tourtrend.cz zdroj: www.tourtrend.cz

Chalupa Valašské Klobouky Interiér chalupa Valašské Klobouky
zdroj: www.tourtrend.cz zdroj: www.tourtrend.cz

Exteriér – chalupa Valašské Klobouky
zdroj: www.tourtrend.cz

Chalupa Na Mlýně Březová interiér chalupy Na Mlýně
zdroj: www.ceskehory.cz zdroj: www.ceskehory.cz

Ekopenzion Hostětín Interiér Ekopenzionu



Zdroj:www.slovacko.cz Zdroj: www.hostetin.cz

Penzion Roseta Radějov Rosárium – Penzion Roseta
zdroj:www.roseta-penzion.cz zdroj: www. roseta.-penzion.cz

Ubytování Obecní úřad Lopeník
zdroj:www.obec-lopenik.cz


