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1 ÚVOD 

Cestování je v dnešní době velmi oblíbený způsob trávení volného času. Každý si 

musí odpočinout a nabrat nové síly a každý si svůj odpočinek a užívání volného času 

představuje jinak. Někdo dává přednost pobytu u moře a na pláži, jiní protáhnou své tělo 

horskými túrami či jízdou na kole.  

Stále se objevují nové nabídky a nápady kam může člověk ve svém volnu vyrazit. 

Novinkou na našem trhu je agroturistika, jejímž cílem je nejen nalákat lidi z měst do 

přírody, ale také pomoci krajům, které nemají moc možností, jak k sobě nalákat turisty. 

V těchto oblastech je potom těžké se uživit. Otázkou je, zda-li tento způsob pomoci může 

být přínosný. Jestliže bude agroturistika v budoucnu perspektivní, může být zajímavým 

tématem i pro cestovní kanceláře, které by mohly turisty na takové pobyty vysílat.  

Práce se zabývá charakteristikou a problematikou agroturistiky a podniká 

v agroturistice. Práce je rozdělená na dvě části. První je část teoretická, která se zabývá 

charakteristikou zeleného cestovního ruchu, charakteristikou agroturistiky a také 

základními aspekty podnikání v agroturistice. Dále je stručně charakterizován Zlínský kraj 

a agroturistika ve Zlínském kraji. V další části je práce zaměřena na hipoturistiku, která se 

v ČR a hlavně ve Zlínském kraji začíná značně rozvíjet.  

V praktické části jsem se opět soustředila na hipoturistiku, je zde zkoumán současný 

stav hipoturistiky a plány či cíle do budoucna. V poslední části práce jsou popsány dva 

subjekty podnikající v oblasti hipoturistiky.  

V teoretické části jsem čerpala informace převážně z knih a doporučené literatury, o 

oblasti hipoturistiky jsem také převzala informace z odborných článků především 

v časopisech o koních, ale také v publikaci společnosti Hyjé – koně Zlínského kraje a také 

Centrály východní Moravy.  

V praktické části jsem měla možnost získat výroční zprávu Hyjé – koně Zlínského 

kraje a také jsem k dostupnosti informací používala internet. V této časti byl také zaslán 

subjektům podnikající v oblasti hipoturistiky ve Zlínském kraji dotazník, na který asi dvě 

třetiny subjektů odpověděli. Odpovědi byly zpracovány do tabulek a grafů.  

Z předchozího odstavce tedy vyplývá, že použitými metodami práce byl sběr 

informaci, dotazování, zjišťování situace jednotlivých subjektů, porovnání a zjišťování 

plánu vývoje v budoucnu.  
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Subjekty, které v poslední části popisuji, jsem vybrala hlavně proto, že jsem je měla 

možnost sama navštívit a také jsem chtěla, aby se od sebe tyto subjekty vzájemně 

odlišovaly. U prvního subjektu jde spíše o rodinnou farmu, která má jen jednoho 

zaměstnance, v druhém případě jde o podnik, kde je několik zaměstnanců a je zde kvalitní 

zázemí a také poskytované služby jsou kvalitní a na úrovni.  

Cílem práce bylo zjistit současný stav agroturistiky a hipoturistiky ve Zlínském kraji, 

charakterizovat silné a slabé stránky a najít možnosti pro jejich další rozvoj.  
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2 Cestovní ruch a agroturistika 

2.1 Charakteristika cestovního ruchu 

Cestovní ruch je považován za důležité odvětví národního hospodářství. Jeho 

přínos je zřejmý v oblasti zaměstnanosti, podílí se na hrubém domácím produktu, 

způsobuje příliv financí do státního rozpočtu i místních rozpočtů, vyvolává investiční 

aktivity a navíc ovlivňuje platební bilanci. [2] 

Do nedávné doby se jeho aktivity v celosvětovém měřítku soustřeďovaly převážně 

do specializovaných přímořských (plážových), jezerních a horských oblastí a do hlavních 

kulturních center (včetně lázeňských míst). Zde se ověřilo, že jde o silný faktor 

ekonomického růstu, který umožňuje přenést kapitál, příjmy a pracovní příležitosti 

z průmyslových, městských a rozvinutých oblastí do hospodářsky zaostalých regionů. [8] 

Podle definice Světové organizace cestovního ruchu (WTO) je cestovní ruch 

činností lidí spočívající v cestování a pobytu mimo místo jejich obvyklého pobytu do doby 

kratší jednoho uceleného roku za účelem využití volného času, obchodu a za jinými účely. 

Cestovní ruch je zařazen do nevýrobních činností, do terciálního sektoru, do 

sektoru služeb. Tyto služby cestovního ruchu slouží k uspokojování základních lidských 

potřeb, přispívají ke zvyšování životní úrovně a k možnostem využívání volného času. [6] 

2.2 Cestovní ruch v České republice 

 Cestovní ruch má v naší zemi dlouholetou tradici. Rozvoj cestovního ruchu u nás 

byl zaznamenán již v 19. století.  K rozvoji cestování na přelomu století přispívalo 

rozšiřování veřejné dopravy, zkracování pracovní doby, růst mezd i volného času.  

 Cestovní ruch patří mezi důležitá odvětví české ekonomiky. Cestovní ruch a 

navazující odvětví, která uspokojují potřeby vyvolané cestovním ruchem, se v současnosti 

podílejí na tvorbě HDP 9 – 11 % a na celkové zaměstnanosti 9 – 10 %. [6] 

Rozvoj cestovního ruchu v ČR v letech 1990-2008 lze charakterizovat následovně: 

� počet zahraničních návštěvníků se ztrojnásobil (z 3,6 mil. na 10 mil.), 

� prodloužila se průměrná doba jejich pobytu, 

� podíl České republiky na světovém trhu cestovního ruchu činí téměř 3 %, 

� podíl České republiky na trhu cestovního ruchu EU činí 7 %. [4] 
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2.3 Charakteristika a formy zeleného cestovního ruchu 

V současné době se stále více prosazuje celá řada nových forem cestovního ruchu, 

které spojuje šetrnost vůči cílovým místům pobytu, ohleduplnost vůči přírodě i celému 

životnímu prostředí, vůči kulturnímu a historickému bohatství i ohleduplnost ve vztazích 

mezi lidmi. Tyto nové formy cestovního ruchu jsou zahrnuty do tzv. „zeleného cestovního 

ruchu“. [7] 

Na rozdíl od klasického cestovního ruchu, který se uskutečňuje ve městech nebo 

v přímořských střediscích, zelený cestovní ruch klade důraz na to, aby probíhal ve volné 

krajině nebo v mírně osídlených oblastech. Tento relativně nový produkt cestovního ruchu 

je rozdělován do následujících skupin: 

1. ekoturistika, 

2. venkovský cestovní ruch.  

Ekoturistikou  je nejčastěji označován cestovní ruch zaměřený na poznávání přírody a  

orientovaný především na poznávání přírodních rezervací, národních parků, chráněných 

krajinných oblastí a dalších přírodních krás tak, aby nebyly cestovním ruchem narušovány. 

Vyznačuje se vysokou mírou odpovědnosti a ohleduplnosti návštěvníků vůči přírodě a její 

ochraně. Významné jsou i její výchovné aspekty.  

Venkovský cestovní ruch (často označovaný jako venkovská turistika) je cestovní 

ruch rozvíjející se mimo oblasti rekreačních a turistických center i mimo oblast městského 

osídlení. Zahrnuje rekreační pobyty ve vesnickém osídlení i mimo něj (chatových 

lokalitách, samotách i v malých městečkách). Převážně je však vázán na venkovské 

osídlení spjaté se zemědělstvím a životem na venkově. Zahrnuje tedy všechny činnosti 

účastníka cestovního ruchu v prostředí venkova. Venkovský cestovní ruch má celou řadu 

podob, z nichž nejtypičtější jsou: 

- vesnická turistika, 

- agroturistika, 

- ekoagroturistika, 

- chataření a chalupaření. [8] 
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2.4 Agroturistika 

2.4.1 Charakteristika agroturistiky  

Agroturistika  je podle Pourové specifickou formou venkovského cestovního 

ruchu, která je vedle bezprostředního využívání přírody a krajiny venkova charakteristická 

přímým vztahem k zemědělským pracím nebo usedlostem se zemědělskou funkcí. 

Představuje jedinečné spojení zemědělství a turistiky. [6] 

 Je provozována podnikateli v zemědělské prvovýrobě jako vedlejší, doplňková 

činnost sloužící k získání dodatečných finančních prostředků s tím, že zemědělská výroba 

by měla být činností dominantní. [7] 

V České republice se tato forma turistiky začíná postupně rozvíjet. Zkušenosti 

v této podnikatelské oblasti je možné čerpat ve vyspělých zemích Evropy (jako je 

například Rakousko, SRN, Itálie, Irsko, Finsko, Švýcarsko aj.), kde je agroturistika 

dlouhodobě úspěšně rozvíjena a je přímo i nepřímo podporována vládními i nevládními 

organizacemi a institucemi. [6] 

Vlivem strukturálních změn v České republice po roce 1989, které zasáhly i 

zemědělství a venkovský prostor, byly vyvolány procesy komplikující pracovní činnosti, 

zaměstnanost, dopravu, množství služeb ale i nedostatečnou infrastrukturu. Začínají chybět 

placené služby, řemesla, systém zdravotních služeb. [2] 

  Snahou je, aby se malá města a venkovský prostor postaral o své obyvatele a 

zázemí, co nejvíce s vlastním přičiněním. Stát také začal nabízet pomocnou ruku, bez které 

by určitě rekonvalescence venkova nebyla možná. Objevily se programy obnovy venkova, 

dotace, výhodné úvěry pro začínající podnikatele či pomoc formou sdružení a spolků 

podnikatelských aktivit.  Způsob, jak mohou sami obyvatelé venkova řešit tíživou situaci, 

je poskytnout to, čím doposud disponují a čím se odlišují od měst. Nabízet přírodu, klid, 

oddech, tradice a zvyklosti, vůni sena, čistý vzduch atd. [28] 

 Pro svou realizaci nachází tato forma cestovního ruchu široké venkovské prostředí 

představující v evropském poměru zhruba 60 – 70 % obydleného území.  Stává se 

přirozeným prostředím oddechu, odpočinku a rekreace zejména pro obyvatele měst a 

městských konglomerací. Městské obyvatelstvo je v dnešní době ohrožováno 

průmyslovým či dopravním shonem a civilizačním stresem z vysoké koncentrace 

obyvatelstva a jeho činnosti. Další důvod, proč si pro svou dovolenou či prázdniny vybrat 
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venkovské prostředí, jsou u většiny lidí rodové kořeny na venkově, v zemědělských 

statcích a chalupách. Přirozeně se vytváří motivace pobývat rekreačně na venkově, 

upamatovávat si a obnovovat i dávno prožité zážitky, znovu získávat potřebné síly a 

vitalitu v oddechu, rekreaci a sportovní, eventuálně zemědělské práci. [2] 

Tak je tomu i v Evropské unii, zejména v sousedících a okolních státech, kde se 

dnes projevuje rostoucí zájem turistů o venkovskou turistiku. Po vstupu České republiky 

do Evropské unie se projevil vzrůstající počet příchodů zahraničních turistů do naší 

republiky, s cílem využití jednotlivých služeb, ubytování na venkově a věcí s pobytem na 

venkově spojených. S využitím zkušeností destinačního managementu s koordinací 

plánování, organizace, komunikace, využití v rozhodovacím procesu a regulaci cestovního 

ruchu v dané destinaci lze aplikovat tento princip i v oblastech na území České republiky a 

vyprovokovat jednotlivé subjekty ke spolupráci a řešení problematiky venkovského 

prostoru. [27] 

Existuje však i řada dalších méně důležitých skutečností, pro které si turistika na 

venkově zaslouží více pozornosti, než tomu bylo dosud. Agroturistika přispívá ke tvorbě 

krajiny, nepřináší téměř žádná ekologická rizika, zprostředkovává návrat člověka 

k přírodě, respektuje přirozené přírodní a životní prostředí, umožňuje objevovat místní 

krásy a tradice a popularizovat je navenek. Agroturistické podnikání má význam zejména 

pro oblasti zemědělsky málo produktivní, kde je nutné vzhledem k udržení osídlení a určité 

úrovně krajiny poskytnout obyvatelstvu možnost dodatečných příjmů. [7] 

Mezi nejznámější sdružení podporující agroturistiku v České republice patří Svaz 

podnikatelů ČR a sdružení ECEAT CZ. 

Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice je dobrovolné, 

nepolitické profesní sdružení podnikatelů ve venkovském cestovním ruchu a dalších 

příznivců. Svaz byl založen v roce 1997 a je členem Svazu obchodu a cestovního ruchu a 

mezinárodní organizace svazů venkovské turistiky Eurogites. Svou činností chce přispět k 

ekonomickému, kulturnímu a společenskému oživení venkova, obnově jeho tradic, údržbě 

krajiny i ke stabilizaci jeho osídlení. Svaz prosazuje a hájí zájmy svých členů, 

venkovských podnikatelů, zajišťuje zavádění do praxe a kontrolu kvalitativních standardů 

ubytovacích kapacit na venkově, pomáhá při rozvoji odborných schopností poskytovatelů 

služeb ve venkovském cestovním ruchu, ve spolupráci s partnery, zejména krajskými 
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úřady, agenturou CzechTourism a ECEAT CZ pomáhá při propagaci ubytovacích zařízení 

svých členů. [29] 

ECEAT CZ  European Centre for Ecology and Tourism, je občanským sdružením, 

jež je registrováno Ministerstvem vnitra ČR. Hlavním oborem je udržitelný (šetrný) 

cestovní ruch. Provozuje systém hodnocení "eko" kvality ubytovacích služeb ECEAT 

QUALITY LABEL. Pro podniky s touto značkou zajišťuje mezinárodní marketing na 

ECEAT.travel. Zkušenosti svých expertů z práce v tuzemsku i v zahraničí předává ECEAT 

v podobě poradenských služeb ECEAT EXPERTISE. Vedle toho ECEAT rozvíjí nové 

produkty a projekty, jako je Centrum zelených vědomostí, vzdělávací programy či nové 

rozvojové projekty, jako jsou Stezky dědictví. ECEAT je členem ECEAT International. 

[25] 

 

 

 Obr. č. 2.1. Logo ECEAT CZ 
 Převzato z www.eceat.cz 
 

 

2.5 Význam agroturistiky a negativní aspekty agroturistiky 

Agroturistika nepřináší prospěch pouze podnikateli, který tuto činnost provozuje, 

ale má blahodárné účinky i pro obce, regiony a stát. Zkušenosti řady zemí svědčí o tom, že 

právě turistika dokáže „nabudit“ ostatní odvětví národního hospodářství, resp. vyvolat 

ekonomické oživení celých regionů. [19] 

Pro zemědělské podnikatelské subjekty je agroturistika doplňkový zdrojem příjmů, 

což jim přináší existenční jistotu. Mohou výhodně zpeněžit jak své vlastní výrobky, tak i 

ubytovací kapacity a prostředí farmy. Tím si vytváří podmínky pro to, aby mohly 

hospodařit i na méně výnosných či dokonce ohrožených zemědělských farmách a 

podnicích. Provozování agroturistiky, zejména ubytovacích a stravovacích služeb, 

vyžaduje určitý stupeň vybavenosti zemědělské usedlosti, a tak se zvyšuje i celkový 

standard zemědělských domácností. [7] 
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Agroturistika má zprostředkovaný účinek na regiony i stát jako celek, tím že: 

� se stává významnou mimoprodukční funkcí zemědělství a alternativou řešení 

některých jeho problémů, 

� snižuje nezaměstnanost a vytváří pracovní příležitosti v zemědělství, ale i v jiných 

oborech, jejichž služeb účastníci agroturistiky využívají, 

� stabilizuje osídlení venkova, 

� pomáhá udržovat a funkčně obnovovat vesnické osídlení, 

� rozptyluje cestovní ruch do větších územních celků, 

� zahraniční návštěvnost na farmách zvyšuje exportní aktivity státu aj. [2]  

 

2.5.1 Negativní aspekty agroturistiky 

 Dosud jsme se dívali na agroturistiku jako na výhodnou, účelnou a společensky 

prospěšnou aktivitu doplňující zemědělskou výrobu. Šlo spíše o komplementární, 

vzájemně se doplňující vztah mezi cestovním ruchem a zemědělstvím. Mohou však nastat i 

případy, kdy se tento vztah může změnit i ve vztah konkurenční. Týká se to zejména: 

� konkurence v rozložení a využívání pracovních sil – pracovníků zemědělské farmy: 

hlavní sezóna cestovního ruchu je v podstatě shodná s hlavní sezónou 

v zemědělství (žňové práce, senoseče), 

� konkurence z hlediska umístění volného kapitálu. Kam vložit finanční prostředky, 

když je potřebují obě činnosti? Investovat do rozvoje zemědělské výroby nebo do 

rozvoje agroturistiky? 

Agroturistika může také zároveň přinášet i některé negativní dopady jako např.: 

� přetěžování žen – farmářek, na kterých vedle práce v zemědělství a domácnosti 

spočívá těžiště práce v oblasti agroturistiky (praní, úklid, podávání snídaně apod.), 

� možný je i negativní dopad na životní prostředí (např. poškozené polní cesty, 

vyrušování stád zvěře, odpadky, apod.), 

� příliš velká návštěvnost a nepřizpůsobení se původní vesnické sociální struktuře 

může znamenat zátěž a stres pro místní obyvatelstvo, 
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� může dojít k úbytku půdy v důsledku výstavby ubytovacích zařízení či dalších 

součástí infrastruktury cestovního ruchu. [7] 

 

2.6 Podnikání v agroturistice 

2.6.1 Podmínky a předpoklady úspěšného podnikání v agroturistice 

Existuje několik kroků, které by si měl podnikatel promyslet ještě před tím, než 

s podnikáním v agroturistice začne.  

Prvním krokem je rozhodnutí o podnikání. Rozhodnout se, zda vůbec s podnikáním 

začít je vždy velmi obtížné. Podnikatel musí důkladně zvážit všechny okolnosti, možnosti 

a vazby na soukromé podnikání. Musí si uvědomit, že začít podnikat znamená mít nejen 

finanční zázemí, ale i podporu a pochopení rodiny a že podnikání není nahodilá činnost, 

ale činnost soustavná, kterou podnikatel provádí samostatně vlastním jménem, na vlastní 

zodpovědnost a za účelem dosažení zisku. Ten však v prvních letech podnikání slouží 

k rozvoji firmy, a proto není dobré, aby si podnikatel myslel, že okamžitě zbohatne. 

Dokonce se musí připravit i na možnost, že jeho plány nemusí vyjít podle jeho představ a 

on může být ve své činnosti neúspěšný.  

Druhým krokem je dobrý nápad. Dobrý nápad většinou přináší úspěch, ale až po 

důkladném zvážení podmínek a faktorů souvisejících s jejich realizací. Důslednost a 

odpovědnost při zpracování podnikatelského záměru se vždy vyplatí. Důležitá je též 

kvalitní příprava a seriózní rozhodování, které patří k podnikatelské etice.  

Třetím krokem jsou znalosti a informace. Každý podnikatel a tím spíše začínající 

podnikatel, by si měl uvědomit, že znát nezbytné právní normy, programy finančních 

výpomocí a podpor malému a střednímu podnikání a podmínky účasti v těchto programech 

je důležitou výhodou. Měl by mít také přehled v systému služeb pro podnikatele 

(informační, poradenské a vzdělávací služby). Poznání odstraňuje překážky, pomáhá 

překonávat strach a upevňuje zdravé sebevědomí. Znalost dané problematiky posílí 

podnikatelovo postavení na trhu.  

Čtvrtým krokem je založení a provozování firmy. Podnikatel by měl před 

započetím své činnosti uvážit, zda chce podnikat samostatně nebo se společníky. Jako 

samostatný podnikatel bude na všechno sám, s případnými partnery může být silnější 

kapitálově i odborně. Navíc se s nimi může podělit o starosti a odpovědnost. [4] 
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2.6.2 Agroturistika na rodinné farm ě 

Provozovatel – podnikatel v zemědělské výrobě je definovaný jako fyzická osoba, 

která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu (§ 

2, odst. 2, písm. c) zákona 513/1991 Sb. Obchodní zákoník). [6] 

Ubytování – podmínkám agroturistiky nejlépe vyhovuje ubytování v soukromí a 

z hromadných ubytovacích zařízení je pak nejvhodnější kategorie penzion. Ubytování 

v soukromí lze provozovat jednak pronájmem obytné místnosti, bytu nebo rekreačního 

objektu (chata, srub, chalupa, rekreační domek). Doporučuje se pro tuto formu ubytování 

maximálně deset lůžek na jeden objekt. Při tomto počtu lůžek lze totiž v rámci volné 

živnosti – ubytovací služby podávat snídaně. Kategorie penzion je hromadné ubytovací 

zařízení nejméně s pěti pokoji, omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, 

avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem. V tomto případě jde již o složitější 

záležitost, neboť souvisí často s přijímáním zaměstnanců. [8] 

Stravování – zde existuje široký prostor pro odbyt vlastních výpěstků, respektive 

výrobků, v podobě surovin (brambory, maso, mléko, ovoce aj.) nebo polotovarů. Hosté si 

mohou vařit sami nebo se stravovat v místních restauracích nebo hostincích. Nedoporučuje 

se poskytovat hostům farmy kompletní stravovací služby z toho důvodu, že jde o živnost 

koncesovanou, kde k provozování je třeba prokazovat odbornou způsobilost (při 

poskytování více než 10 hlavních jídel za den, např. obědů). Tím se nevylučuje občasné 

pohoštění, respektive pozvání ke společnému stolu k ochutnání místních specialit apod. [6] 

 

2.6.3 Cílové skupiny 

Dnes již nestačí nabídnout hostům pouze ubytování a stravování, to dokáže 

konkurence také. Poptávka je zvláště po doprovodných programech. Tvorbu nabídky a její 

prodej usnadňuje zaměření se na určité cílové skupiny klientů. Každý člověk vyhledává a 

očekává na dovolené něco jiného. Proto je dobré mít určitý přehled o tom, o co by 

jednotlivé skupiny mohly mít zájem.  

Sportovně založení lidé doufají ve sportovní vyžití na farmě nebo v okolí farmy, 

očekávají, že v okolí farmy budou moci trénovat, běhat, jezdit na koních, plavat, hrát tenis, 

stolní tenis, chodit na túry apod. K tomu je ale nezbytně nutné aby alespoň jeden člen 
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rodiny ubytovatele znal odborné informace o náležitostech toho či jiného sportu, znal pěší 

či běžkové trasy atd.  

Cykloturisté  (v současné době velmi silná skupina) většinou nepotřebují technické 

zázemí. Stezky pro cyklisty by v okolí farmy měly být uzpůsobeny tak, aby se cyklista 

nemusel nepřetržitě věnovat sledování terénu před sebou, dále by cesta neměla být 

obklopena nepořádkem. Podnikatel, zaměřující se na tuto skupinu hostů, by také měl vědět, 

kde se v okolí nachází cyklistický obchod nebo kde je možné provést některé opravy.  

Svéráznou partou jsou kluby či spolky věnující se sportovní činnosti. Jejich 

členové se rádi účastní i dění na vesnici, zábav nebo folklórních slavností. Tito hosté si 

nikdy nestěžují na vybavení statku, chtějí se bavit a jsou štědří.  

Milovníci p řírody očekávají od dovolené převážně pěší túry se zajímavostmi kraje, 

pozorování zvěře, sbírání lesních plodů. Hostitelé této skupiny by měli mít připravenou 

alespoň malou knihovnu přírodovědné literatury, videa památek kraje a přírody. Podnikatel 

může také navázat na spolupráci s muzeem ve městě, může domluvit návštěvu 

meteorologické či astronomické observatoře. Tito hosté s potěšením navštěvují i 

chovatelské výstavy v regionu.  

Rodiny s dětmi  nejspíš budou požadovat kontakt s rozmanitými zvířaty, pestrou 

nabídku her a prostor pro hry. Nabídka pro rodiny s dětmi by měla obsahovat venkovní 

možnosti ke hrám jako je pískoviště, prolézačky, houpačky, bazének apod. Má-li hostitel 

vlastní děti, lez uspořádat různé soutěže jak tělesné zdatnosti, tak vědomostní. Připadá-li to 

v úvahu, může hostitel nabídnout rodičům pohlídání dětí. Dětský kontakt se zvířaty by měl 

mít podnikatel dobře rozmyšlený a kontrolovatelný, aby nedošlo k nevhodnému krmení 

nebo úrazu.  

Pro děti s pedagogickým doprovodem nebo skupiny dětí se dají použít programy 

obvyklé pro dospělé, jako jsou návštěvy hradů a zámků, jeskyní, místních atrakcí, her 

v přírodě a další. Rekreace dětí podléhá dalším předpisům, zejména hygienickým a 

stravovacím. Pro školy v přírodě lze předem připravit program.  

Starší lidé (dosud v pracovním poměru) budou očekávat pokoje se sociálním 

zařízením, pohodlné sedací soupravy a lůžka, bezpečné schodiště s dobrým zábradlím, 

slušně vytápěné prostory, nouzové osvětlení schodů a chodeb, odpočinkové prostory 

vhodné ke čtení, knížky, časopisy a možnost sledování televizních pořadů, klidný dům 

s přívětivou zahradou. Také by pro tuto skupinu měla být nabízena možnost vzít si sebou 
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oblíbeného mazlíčka, psa nebo kočku. Tito lidé si také představují pohodlné turistické 

cesty s odpočívadly. Znalost hostitele, kde v okolí hraje dechovka nebo jiná hudební 

skupina, je rovněž důležitá. Není vítaná kombinace starších manželů a rodin s dětmi, 

nervozita starších v případě hluku je známá.  

Důchodci hledají podobné vybavené pokoje i vnitřek domu jako starší lidé. Je 

dobré si raději vyžádat jejich souhlas při kombinaci s rodinami s dětmi, sportovně 

zaujatými a milovníky přírody, protože skupina důchodců očekává poklidný odpočinek 

v příjemném prostředí nerušeném hluky města. Podstatné pro tuto skupinu jsou dobře 

označené turistické stezky, odpočinková místa, předpokladem je i čítárna nebo zajištěný 

přístup do místní knihovny, stejně jako sledování televize, poslech hudby, zhlédnutí 

starších film. Rádi konají výlety na místní slavnosti, či poutní místa do nepříliš velké 

vzdálenosti. Disponuje-li statek bryčkou, nechají se tam odvézt, a nejen oni, ale i další 

skupiny návštěvníků. Podle zahraničních materiálů přijímají starší lidé s povděkem a 

úlevou další osobní službu, jako je odvoz na rekreaci a zpět za přiměřený poplatek, tím se 

však myslí odvoz k autobusu nebo vlaku, nikoliv přes půl republiky. Osobní péče o tuto 

skupinu mění příležitostné hosty ve stálé. U této skupiny se nepředpokládá zájem o těžší 

práci na statku, ale spíše o krmení drobných zvířat.  

Hosté s dietou očekávají taktní respektování jejich zdravotního stavu. Přizpůsobení 

jídelníčku jejich stavu je žádoucí. Mají rádi pohodlné cesty k vycházkám s odpočívadly. 

Tato skupina nesportuje a naopak předpokládá u hostitele znalosti kulturních památek 

v okolí. Výborné je v těchto případech mít vazbu na lékaře. Ideální je, je-li statek 

v blízkosti lázní, kam mohou hosté pořádat výlety spojené s užíváním minerálních vod. 

Lze je ubytovat v kombinaci s důchodci, či tělesně postiženými. Nikoliv s rodinami s dětmi 

a sportovně založenými hosty. Nevyhovuje jim ani zaujatost milovníků přírody.  

Jednou ze zajímavých, avšak rizikových skupin jsou tělesně a zdravotně postižení. 

Jsou nezbytné speciální stavební úpravy například sociálních prostor a všeobecně pro 

pojízdná křesla. Bezbariérové přístupy musí být po celé farmě, protože tato skupina se 

nejčastěji zajímá o hospodářská zvířata. Pro tuto skupinu je vhodné připravit možnosti 

jízdy na koni, protože hipoterapie je léčivá disciplína. S touto skupinou je nutné mít již 

nějaké zkušenosti předem. Předem se doporučuje zjištění skutečného stavu očekávaných 

návštěvníků, jejich přání a informace o jejich stravě. Pokud se chce podnikatel zaměřit na 

tuto skupinu hostů, tak mu organizace postižených nebo sociální úřady většinou dodají 

klienty a informují ho o státních podporách a případných úlevách u daní a poplatků. Je 
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nesmírně důležité mít dobrý kontakt s nejbližším lékařem v okolí, mít pevnou telefonní 

linku i mobil.[3] 

Pokud chceme začít podnikat v agroturistice měli by jsme: 

� posoudit, zda máme pro agroturistiku vhodné podmínky a vhodný objekt a zda vůbec 

chceme podnikat, host do domu vždy představuje určitý zásah do soukromí, 

� promyslet svůj „podnikatelský záměr“. Zformulovat popis toho, co chceme nabízet, na 

jakou klientelu budeme zaměřeni, jaká bude asi poptávka po nabízených službách a 

jaká bude konkurence. Jaké máme výhody oproti konkurenci a naopak v čem jsme 

v nevýhodě, jaký druh propagace zvolíme a v jakém rozsahu. Kolik nás to vše bude 

stát. Podnikatelský záměr je velice důležitou a zásadní věcí. Musí jej vyhotovit všichni 

začínající podnikatelé a často jej zadávají k vyhotovení poradenským firmám a 

odborníkům. Podnikatelský plán je také vyžadován při případné žádosti o finanční 

podporu nebo půjčku,  

� také se připravit na to, že ze začátku budeme do podnikání spíše jen investovat a teprve 

později budeme moci vykázat zisk,  

� své podnikání začít s rozvahou, v malém měřítku. Někdy je těžké odhadnout, kolik kdo 

zvládne. Nakonec můžeme zjistit, že nám např. přítomnost cizích lidí nebo křik dětí 

vadí. Co potom například s dluhy u banky?  Ideálním „malým soustem“ v agroturistice 

je například provozování kempu. Nejen, že je velmi jednoduché na realizaci, ale 

mnohdy se nám investice vrátí hned po první sezóně a další roky již můžeme skutečně 

vydělávat. Turisté přijíždějící do kempu mají navíc menší nároky na komfort a 

vybavení,  

�  prostudovat zákony a vyhlášky, které se nás budou týkat,  

� zajistit si certifikát našich služeb. Hosté většinou dávají přednost tomu, když dopředu 

ví, co je čeká a proto vybírají např. ubytovací zařízení certifikovaná, to znamená se 

zárukou určitých standardů. Dalším způsobem certifikace jsou standardy Evropského 

centra pro ekoagroturistiku ECEAT, které hostům zaručí, že farma, na kterou přijíždí, 

respektuje ochranu životního prostředí (tzv. ekologická certifikace) nebo zachování 

tradic českého venkova (tzv. Stezky dědictví), 
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� zajímat o možnost finanční podpory našeho podnikání, které se zrovna v daném roce 

nabízí. Při žádosti se musíme prokázat určitými zárukami a také podnikatelským 

záměrem. [7] 
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3 Agroturistika ve Zlínském kraji 

3.1 Charakteristika Zlínského kraje 

Nikde v České republice nenajdete v jednom regionu tak rozmanité spektrum 

krajinné scenerie, folkloru, historických i technických památek jako právě ve Zlínském 

kraji. Žádná jiná turistická oblast vám nenabídne současně hory, manýristickou zahradní 

architekturu, lázně nebo vinobraní. [24] 

Zlínský kraj byl ustanoven k 1. lednu 2000 na základě ústavního zákona č. 347 ze 

dne 3. prosince 1997 o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Vznikl 

sloučením okresů Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště, které patřily k Jihomoravskému 

kraji, a okresu Vsetín, který spadal do Severomoravského kraje. Spolu s Olomouckým 

krajem tvoří region soudržnosti Střední Morava. S účinností od 1. 1. 2003 se vytvořilo 13 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obce III. stupně), v jejichž rámci působí 25 

územních obvodů pověřených obcí (obce II. stupně). 

Nachází se na východě republiky, kde jeho východní okraj tvoří hranici se 

Slovenskem. Na jihozápadě sousedí s krajem Jihomoravským, na severozápadě s 

Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským. Svou rozlohou 3 964 km2 je 

čtvrtým nejmenším krajem v republice. Má celkem 304 obcí (z toho 30 měst), ve kterých 

ke konci roku 2008 žilo 591 412 obyvatel. Hustota zalidnění 149 obyvatel/km2 výrazně 

převyšuje republikový průměr. Nejvyšší zalidněnost je v okrese Zlín (187 obyvatel/km2) a 

nejnižší v okrese Vsetín (128 obyvatel/km2).  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.1 Okresy Zlínského kraje 

 Převzato z www.kr-zlinsky.cz 
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Území má členitý charakter. Z převážné části je kopcovitý, tvořený pahorkatinami a 

pohořími. V části kraje, v povodí Moravy, se táhne rovinatá úrodná oblast - Haná na 

Kroměřížsku a Slovácko na Uherskohradišťsku. Severní částí kraje probíhají 

Moravskoslezské Beskydy s nejvyšší horou Čertův mlýn (1 206 m), na východě se 

rozkládají Javorníky s nejvyšší horou Velký Javorník (1 071 m) a dále směrem k jihu Bílé 

Karpaty s nejvyšší horou Velká Javořina (970 m), které také tvoří hranici se Slovenskem. 

Směrem k jihu od Moravskoslezských Beskyd vybíhá Hostýnsko – Vsetínská hornatina a 

Vizovická vrchovina. Na jihozápadě kraje se zvedají Chřiby s nejvyšším bodem Brdo (587 

m). Mezi Chřiby a výše zmíněnými pahorkatinami probíhá od západu z Olomouckého 

kraje Hornomoravský úval přes okres Kroměříž až do okresu Zlín. Kolem řeky Moravy, v 

okrese Uherské Hradiště, probíhá Dolnomoravský úval, který dále pokračuje do 

Jihomoravského kraje. Od západu k jihu, přes oba úvaly, protéká největší řeka kraje 

Morava, do které se vlévá většina toků protékajících územím. Jsou to především v severní 

části řeka Bečva a v jižní části řeka Olšava. Kraj má celkem příznivé klimatické podmínky. 

Zlínský kraj má velkou rozlohu chráněného krajinného území. Velkoplošná území 

zahrnují dvě chráněné krajinné oblasti, Beskydy a Bílé Karpaty, která zahrnují zhruba 30 

% území. CHKO Bílé Karpaty patří mezi šest biosférických rezervací UNESCO v 

republice. Na území kraje se dále nachází 38 přírodních rezervací, z toho 6 národních a 

123 přírodních památek, z toho 2 národní. V červenci 2000 bylo založeno sdružení 

právnických osob Euroregion Bílé - Biele Karpaty, zaměřené na všestranný rozvoj 

přeshraniční spolupráce regionů na území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. 

Euroregion zahrnuje území působení sdružení „Región Biele Karpaty“ se sídlem v 

Trenčíně a území působení sdružení „Region Bílé Karpaty“ se sídlem ve Zlíně. Českou 

část euroregionu tvoří okresy Uherské Hradiště, Zlín a Vsetín a část okresu Kroměříž a 

dále několik obcí okresu Hodonín s mikroregionem Horňácko patřícím do Jihomoravského 

kraje. V roce 2008 žilo na území Zlínského kraje 591 412 obyvatel.  

Kulturní vyžití obyvatelům kraje umožňuje 59 muzeí, 60 galerií, 31 stálých kin, 8 

divadel a 44 přírodních amfiteátrů. Čtenářům poskytovalo své služby 407 veřejných 

knihoven (včetně poboček). 

V 352 hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu Zlínského kraje se v 

roce 2008 ubytovalo 497 452 hostů, z toho 72 938 cizinců. [23] 
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Obr. č. 3.2 Arcibiskupský zámek v Kroměříži 
Převzato z www.kr-zlinsky.cz 
 

3.2 Cestovní ruch ve Zlínském kraji 

Zlínský kraj je svéráznou turistickou oblastí, jeho atraktivita vyplývá z množství 

přírodních, kulturních a historických památek. Nikde jinde v České republice nelze najít 

oblast, která nabídne současně hory, zahradní architekturu, lázně, vinařská údolí, 

pozůstatky Velkomoravské říše, řadu církevních památek a historicky cenných staveb, 

jakož i ojedinělý příklad moderní baťovské funkcionalistické architektury. 

Skutečnost, že se zde setkávají tři národopisné celky: úrodná Haná, pohostinné 

Slovácko a svérázné Valašsko také výraznou měrou přispívá k originalitě kraje. [23] 

Desetitisíce návštěvníků přijíždějí každoročně za zdravím, relaxací a odpočinkem 

do největších moravských lázní Luhačovic. Mají dlouholetou tradici lázeňské léčby 

dýchacích cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu. Proslulé jsou přírodními 

léčivými prameny, příznivými klimatickými podmínkami a také typickou architekturou. 

Region nabízí bohaté sportovní vyžití. Kvalitní lyžařské dráhy pro sjezd i běh 

skýtají například Pustevny, Portáš, Velké Karlovice, hřebeny Chřibů a Hostýnských vrchů. 

Podél toku řeky Moravy prochází Moravská cyklostezka, která navazuje na rakouské a 

slovenské cyklostezky. Horolezci můžou trénovat v Pulčínských, Lačnovských nebo 

Čertových skalách. Také každoroční dostihy ve Slušovicích se pyšní vysokou návštěvností.  

Originální zážitek přináší plavba po Baťově kanálu, jsou zde vodní nádrže Horní 

Bečva, Bystřička, Ostrožská Nová Ves, Rusava, Pozlovice a Smraďavka. 



  

 
  
                                                                                                                                           25 
 

Celosvětovému uznání se těší Podzámecká i Květná zahrada a arcibiskupský zámek 

v Kroměříži, které jsou zapsány do Listiny světového dědictví UNESCO. Za zmínku stojí 

Holešov s muzeem židovské kultury, gotický hrad Buchlov, barokní zámek v Buchlovicích 

nebo poutní místo Velehrad. Jedinečný je památník Velké Moravy ve Starém Městě, 

Valašské muzeum v přírodě a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, areál staveb na 

Pustevnách, socha pohanského boha Radegasta a sousoší Cyrila a Metoděje na Radhošti. 

K událostem dokumentujícím národopisnou bohatost regionu patří Fašank ve 

Strání, Jízda králů ve Vlčnově nebo Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově. 

Každoročně se v Uherském Hradišti koná Letní filmová škola a ve Zlíně 

Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Vděčným centrem návštěvníků je i 

zoologická zahrada se zámkem v Lešné nebo Muzeum obuvi ve Zlíně. [24] 

Ve Zlínském kraji je nyní 352 hromadných ubytovacích zařízení a za rok 2008 tyto 

ubytovací zařízení navštívilo 497 452 hostů z toho nerezidentů bylo 72 938. [30] 

 

3.3 Agroturistika ve Zlínském kraji  

3.3.1 Využití koní v agroturistice 

Majitelé farem při realizaci agroturistických projektů, které mají návštěvníky z Česka i ze 

zahraničí přilákat k pobytu v zemědělském prostředí a k prožití atmosféry života na 

venkově, nejčastěji sázejí na jízdu na koni, rybaření nebo myslivost. Podnikatelé se 

nicméně shodují v tom, že jde především o doplňkovou aktivitu; pro většinu z nich zůstává 

hlavní obživou především zemědělská výroba. [14] 

 Putování krajinou v koňském sedle mohou zakusit i návštěvníci Zlínského kraje, 

které nabízí regionální síť hipostezek v délce asi 80 kilometrů. Hipoturistika se ve 

Zlínském kraji začíná stále více rozvíjet. Hodně lidí si pod pojmem agroturistika představí 

právě jízdu na koni.  

Po roce 1989 se nám opět otevřela cesta k oživení vesnice ušlechtilým zvířetem – 

koněm. Kůň odedávna věrně sloužil člověku, jak pro těžkou namáhavou práci, tak i pro 

potěšení. Ty tam jsou doby, kdy po nástupu komunistů se kůň stal nepohodlným pro 

kolektivizaci zemědělství. Nová doba nám umožnila vzkřísit stavy tohoto krásného zvířete 

a milovníci koní toho patřičně využívají. V době mechanizace se využívá především k 
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vyplnění volného času. V našem zájmu je seznámit širokou veřejnost s jednou z možností 

využití koně, tak jako je to v ostatních zemích běžné. Legendární rčení říká, že nejkrásnější 

pohled na svět je ze hřbetu koně. To se nyní naskýtá i našim občanům a nebude tomu jinak 

ani v Zlínském kraji. [16] 

V naší krásné zemi se jezdilo do přírody na koních vždy, kdy ta možnost byla. 

Z pověření dřívějšího Českého jezdeckého svazu se čas od času konávaly distanční jízdy 

napříč Československem, při nichž se dokazovala jezdecká zdatnost lidí i koní. Jezdecké 

oddíly a společnosti pronajímaly provozní koně svým zákazníkům, kteří tak poznávali 

krásu pohledu na svět z koňského hřbetu. Podobná činnost je provozována i nyní a mnohé 

jízdárny, ranči či stáje pořádají pro své zákazníky i několikadenní túry. Vznikla tak řada 

ověřených a vyzkoušených jezdeckých stezek, které jsou sice hojně využívány, ale nejsou 

nikde zaznamenány. [9] 

Nadšenci pro tento sport a milovníci koní vytvářejí proto možnosti užívat krás 

přírody zřizováním hipostezek v jezdecky atraktivních místech, na kterých umísťují zhruba 

po třiceti kilometrech jezdecké stanice. Zde bude možno ustájit koně, napojit, nakrmit i 

ošetřit s možností přivolání kováře a veterináře, popřípadě zajištění dopravy v případě 

nutnosti převozu koně. Zároveň je počítáno s poskytnutím služby pro jezdce. 

Hipoturistika je poměrně mladým odvětvím v oblasti cestovního ruchu a až v 

posledních letech začíná nabírat na významu. 

První setkání příznivců jezdecké turistiky proběhlo před devíti lety v Pěčíně. 

Následně byla spuštěna stejnojmenná internetová stránka (www.jezdeckestezky.cz) a 

v dubnu 2002 bylo založeno občanské sdružení Jezdecké stezky. Začalo mapování tras. 

Občanské sdružení Jezdecké stezky sice navázalo oficiální kontakt s Klubem českých 

turistů a ve spolupráci s ním vytvořilo metodiku značení a turistickou značku pro jezdecké 

stezky, navrhlo síť tras, která by navázala na zahraniční aktivity a pomohla tak protáhnout 

jezdecké tranzity střední Evropou na naše území, ale bez podpory krajů a radnic svůj úkol 

realizace provede jen ztěžka. [16] 

3.3.2 Hipoturistika ve Zlínském kraji 

Počátkem roku 2006 nebyla na území Zlínského kraje zmapována a popsána oblast 

cestovního ruchu – hipoturistika, neexistoval komplexní seznam subjektů působících 
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v oblasti hipoturistiky, jejich činnosti nebyly vzájemně koordinovány, neexistoval nosný 

produkt hipoturistiky, ani ucelený systém účinné propagace.  

 Vzhledem k bohaté tradici i úspěšné současnosti chovu koní na území Zlínského 

kraje a ve snaze využít odhadovaných existujících rezerv v potenciálu rozvoje oblasti 

hipoturistiky a podpořit tak spolupráci a rozvoj v cestovním ruchu na území Zlínského 

kraje, se Zlínský kraj rozhodl společně se svými partnery realizovat projekt HYJÉ – koně 

Zlínského kraje, na který se Zlínskému kraji podařilo získat dotaci z Evropské unie. [22] 

3.3.3 Projekt HYJÉ – koně Zlínského kraje 

Obecně prospěšná společnost HYJÉ – koně Zlínského kraje, o.p.s. (dále jen 

„Společnost“) je řídící a koordinační strukturou zastřešující rozvoj cestovního ruchu 

spojeného s koňmi na bázi partnerství obcí, podnikatelských subjektů a neziskových 

organizací.  

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.3 Logo společnosti HYJÉ – koně Zlínského kraje 
Převzato z www.hyje.cz 

 
Vznik obecně prospěšné společnosti byl iniciován v rámci krajského projektu 

HYJÉ – koně Zlínského kraje, který probíhal od dubna 2006 do května 2008. Samostatná 

činnost společnosti je zajištěna od června 2008 z příspěvků jednotlivých zakladatelů a je 

vyvíjena snaha o získání dalších dotačních zdrojů. Zlínský kraj uzavřel se společností 

smlouvu o spolupráci při rozvoji hipoturistiky na území Zlínského kraje a na její činnost 

finančně přispívá.  

Hlavním zdrojem veškerých informací spojených s nabídkou služeb v oblasti 

hipoturistky i informací o HYJÉ – koně Zlínského kraje, o.p.s. je webový portál 

hipoturistiky www.hyje.cz, který společnost spravuje. Společnost zajišťuje všeobecně 

prospěšné služby, byla zakládána se záměrem napomoci ekonomickému rozvoji kraje a 
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zaměstnanosti, zvýšit návštěvnost kraje v jeho jednotlivých turistických oblastech, vytvářet 

síť partnerství služeb. Mezi obecně prospěšné služby patří koordinace činností a aktivit 

spojených s koňmi, poskytování informačního servisu všem zakladatelům o možných 

zdrojích financování rozvojových projektů, propagace a prezentace sportovních, kulturních 

a chovatelských akcí spojených s koňmi, pomoc s přípravou a koordinace rozvojových 

projektů, příprava a administrace partnerských projektů s širokým dopadem do oblasti 

hipoturistiky, dohled nad rozvojem služeb v oblasti hipoturistiky, rozvíjení sítě hipotras, 

rozvíjení vzdělávání zakladatelů společnosti a aktualizace databáze subjektů působících 

v sektoru koní.  

Statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti je šestičlenná správní rada 

v čele s předsedou správní rady. Kontrolním orgánem je tříčlenná dozorčí rada.  

Správní rada zasedá nejméně jednou za 3 měsíce. První zasedání správní rady se 

uskutečnilo 9. dubna 2008, kdy byl předsedou správní rady zvolen Ing. Josef Balaštík.  

Činnost společnosti se soustředí zejména na poskytování informačního servisu 

všem zakladatelům o možných zdrojích financování rozvojových projektů, v souladu 

s druhem poskytovaných služeb definovaných v Zakládací smlouvě společnosti. Proto byly 

vypracovány a všem zakladatelům dány k dispozici následující materiály: projektový 

záměr a instrukce k jeho vyplnění, přehled dotačních programů zaměřených na cestovní 

ruch spojený s koňmi, rozdělených podle příjemců, shrnutí nejdůležitějších informací 

z jednotlivých operačních programů (Regionální operační program Střední Morava, 

Pragram rozvoje venkova, OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko, Fond 

mikroprojektů), doplňující informace o přípravě projektu a o veřejné podpoře, databáze 

společností, které zpracovávají a realizují projekty ve Zlínském kraji, důležité mezníky při 

zpracování projektu, s čím si můžeme pomoci my a s čím se obrátit na specializovanou 

agenturu a dostupné informace o memorandu na podporu akcí s tématikou koní. 

Memorandum bylo podepsáno mezi 3 ministerstvy, ministerstvem zemědělství, pro místní 

rozvoj a školství, mládeže a tělovýchovy. Významnou roli zde hraje agentura 

Czechtourism, jejíž ředitel zřizuje pracovní skupinu, která bude doporučovat způsoby 

financování jednotlivých akcí. [22] 

Společnost navázala spolupráci s Centrálou cestovního ruch Východní Moravy, 

o.p.s., která zajišťuje informační servis, prezentaci a propagaci cestovního ruchu pro území 

Zlínského kraje, propagaci a spolupráci při realizování významných kulturních a 
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sportovních akcí konaných na území kraje, prezentaci ubytovacích kapacit na území 

Zlínského kraje a poskytování poradenských a konzultačních činnosti v oblasti cestovního 

ruchu. Společnost a její zakladatelé mohou prostřednictvím Centrály cestovního ruchu 

Východní Moravy, o.p.s. využít možnosti publikace tiskových zpráv na portálu Zlínského 

kraje a prezentace materiálů na tuzemských i zahraničních veletrzích cestovního ruchu, 

v souladu s druhem poskytovaných služeb. [24] 

3.3.4 Jezdecké okruhy ve Zlínském kraji 

Jako první byla otevřena „koňská trasa“ okruh Valašsko. Okruh využívá tras 

v okolí Velkých Karlovic, které se napojují na Javorníky. Trasy nabízejí výhledy z hřebene 

Javorníků na panorama Vsetínských vrchů a Beskyd. Převážná část tras vede lesy, místy 

po loukách nebo nezpevněných a zpevněných cestách. Okruh s délkou 16 km je umístěn 

mezi Velkými Karlovicemi a hřebenem Javorníků v nadmořské výšce 500 až 900m. [34] 

Dalším okruhem je jezdecký okruh Zlínsko. Okruh se nachází v atraktivní oblasti 

Vizovických vrchů, vede loukami a pastvinami v nadmořské výšce 350 až 600 m. Okruh je 

tvořen velkým a malým okruhem, které na sebe vzájemně navazují. Celková délka okruhu 

je 48 km (38 a 10 km). [32] 

V okruhu Slovácko se jedná o zmapované, plánované trasy v okolí Kunovic a 

Uherského Hradiště. Profil je nenáročný, a proto vhodný i pro vozy s koňmi. Velká část 

trasy vede podél lesů či vinohradů, část mezi poli, většinou po zpevněných cestách. Délka 

trasy činí 17 km. [33] 

3.3.5 Financování a partneři projektu 

Financování projektu 

Celkové realizační náklady za období duben 2006 – květen 2008 činily 4 050 000,- 

Kč. Z toho dotace z Evropská unie ze Společného regionálního operačního programu byla 

ve výši 3 001 455,- Kč = 74,11 % celkových vhodných nákladů projektu. 

Zlínský kraj vložil do projektu společně s partnery 1 048 545,- Kč = 25,89 % 

celkových vhodných nákladů projektu.  
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Partneři projektu 

Partnerem projektu je město Napajedla reprezentující veřejný sektor zastoupený 

městem Kunovice, městem Napajedla, městem Slušovice, městem Valašské Meziříčí, 

Statutárním městem Zlín, obcí Chvalčov, obcí Kněžpole, obcí Pohořelice, obcí Pozlovice, 

Regionem Zlínsko a Sdružením Valašsko-Horní Vsacko. 

Chovatele koní reprezentuje Sdružení chovatelů koní Zlínského kraje a jezdecký 

sport zastupuje Česká jezdecká federace.  

Zástupci veřejného sektoru a Sdružení chovatelů koní Zlínského kraje přispěli na 

realizaci projektu částkou 266 000,- Kč. [35] 

Období realizace projektu 

Období realizace projektu byla od dubna 2006 do května 2008 a probíhala ve dvou 

etapách: 

I. etapa – 1. 4. 2006 – 31. 12. 2006  

II. etapa - 1. 1. 2007 – 31. 5. 2008 

I. etapa projektu se zaměřila na mapování sektoru, odhalování slabých a silných 

stránek, překážek i příležitostí rozvoje hipoturistiky. Analýza současného stavu 

hipoturistiky ve Zlínském kraji odhalila nejpalčivější problémy subjektů podnikajících 

v hipoturistice ve Zlínském kraji. Cesta k odstranění těchto problémů a zajištění prosperity 

podnikatelských aktivit spojených s koňmi v oblasti cestovního ruchu, aby se rekreační a 

sportovní jízda na koni stala neodmyslitelnou součástí základní turistické infrastruktury, 

vede přes rozvoj vytvořených hodnot a činností spojených s koňmi a rozvoj kvality služeb, 

přes účinný systém marketingové propagace, přes rozvoj znalostí a dovedností odborné 

veřejnosti i uživatelů koní, přes zajištění vzájemné spolupráce veřejné, podnikatelské a 

neziskové sféry. [22] 

II. etapa projektu se orientovala na naplnění těchto priorit. Byl připraven pilotní 

produkt hipoturistiky ve Zlínském kraji „koňské trasy“ zahrnující návrh orientačního 

vedení páteřní hipotrasy propojující území kraje v severojižním a východozápadním směru 

a napojující hipotrasy v kraji na sousední kraje a na Slovensko, zmapování sávajících 

hipotras na území kraje a návrh čtyř jezdeckých okruhů v místech s potenciálem pro 
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cestovní ruch – Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko, Zlínsko. V rámci HYJÉ – koně 

Zlínského kraje byli osloveni vlastníci, jejichž pozemky jsou navrhovanými trasami 

dotčeny. Jezdecké okruhy byly označeny na jaře roku 2008 dle užívané a osvědčené 

metodiky Klubu českých turistů.  Je zajišťován účinný systém aktivní propagace sektoru, 

aby potenciální návštěvník byl informován o produktech, atraktivitách a aktivitách a 

motivován tak k návštěvě Zlínského kraje. [22] 

3.3.6 Hospodaření společnosti  

Za období červen – prosinec 2008 dosáhlo HYJÉ – koně Zlínského kraje, o.p.s. celkových 

výnosů 377 tisíc Kč. Na nich se nejvýznamněji podílí dotace od Zlínského kraje ve výši 

298 tisíc Kč. Druhým významným přínosem jsou příspěvky zakladatelů, které v roce 2008 

činily celkem 79 tisíc Kč. Náklady celkem za toto období činily 302 tisíc Kč. [22] 
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4 Organizační, technické a ekonomická stránky rozvoje 

agroturistiky ve ZK 

4.1 Současný stav rozvoje agroturistiky v ČR 

V České republice se dosud agroturistika rozvíjí živelně, aniž by byla cílevědomě 

usměrňována jednotnou koncepcí orgánů státní správy. Jednotlivé resorty, které by mohly 

rozvoj agroturistiky v naší zemi ovlivnit, zatím příliš nespolupracují. 

Úplný přehled o počtu podnikatelů v agroturistice neexistuje. K dispozici jsou 

pouze údaje Sdružení podnikatelů v agroturistice ČR, kteří ve svém katalogu evidují 42 

podnikatelů, převážně z Českomoravské vysočiny. Nevládní nadace ECEAT ČR 

(Evropské centrum pro ekoagroturistiku) zahrnuje 64 podnikatelů v rámci celé České 

republiky, dále Turistické informační kanceláře „Dovolená na chatě“ 81 podnikatelů, z 

nichž je jedna polovina na Šumavě a v Českém lese a druhá polovina v Krkonoších. Kromě 

toho je nutno brát v úvahu i podnikatele, kteří nejsou nikde evidováni a provozují tzv. 

„šedou“ agroturistiku, příp. vesnickou turistiku, aby získali „praxi“ v tomto oboru 

podnikání. [6] 

K provozování agroturistiky se v České republice přihlásilo 424 farmářů s celkovou 

kapacitou 9 336 ubytovacích míst, z toho je 4 168 lůžek v ubytovacím zařízení. [8] 

U obyvatel českých a moravských obcí není příliš velký zájem o podnikání 

v agroturistice. Je to způsobeno především nedostatkem malých, středních nebo i větších 

zemědělských podniků (farem), které by byly zcela vhodné pro tuto formu podnikání. 

Mnohé objekty jsou v nevhodném stavu a vyžadovaly by na svou obnovu velké investice, 

na které zemědělci nemají a ani nemohou získat úvěr. [11] 

 

4.2 Možnosti a zdroje financování agroturistiky 

Rozvoj agroturistiky patří mezi důležité nástroje ekonomického oživení regionů, 

které byly postiženy restrukturalizací zemědělské prvovýroby a transformačními a 

restitučními majetkovými procesy. Přináší nejen vznik nových podnikatelských aktivit, ale 

zejména napomáhá vzniku nových pracovních příležitostí a v této souvislosti i stabilizaci 

venkovského obyvatelstva. [6] 
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Nejlepším způsobem, jak financovat svou podnikatelskou aktivitu, jsou vlastní 

zdroje. Tento způsob je sice jednoznačně nejlepší (nemusíte nikomu splácet úvěr s úroky, 

složitě žádat o dotace a granty, být vázáni smluvními dohodami), ale není nejčastější. 

Každoročně vyhlašuje Česká centrála cestovního ruchu granty na vybrané programy 

v oblasti cestovního ruchu spojené s tvorbou regionálních turistických produktů, internetových 

prezentací turistických produktů a s tvorbou tiskových materiálů. Příjemcem grantu může být 

sdružení obcí, sdružení a asociace právnických i fyzických osob, jejímiž členy jsou obce, 

zaměřené na rozvoj cestovního ruchu, popř. orgány samosprávy nebo jimi zřízené právnické 

osoby, které zastupují subjekty daného turistického regionu. Příjemci mohou být také 

neziskové a obecně prospěšné společnosti zaměřené na rozvoj cestovního ruchu v daném 

turistickém regionu. [13] 

Provozovatelům zařízení v oblasti hipoturistiky nebo zemědělským podnikatelům se 

nabízejí tři základní dotační zdroje z Evropké unie: Operační program přeshraniční spolupráce 

Slovenská republika - Česká republika, Program rozvoje venkova a Regionální operační 

program (ROP) Střední Morava. [22] 

 

� Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika-

Česká republika 2007 – 2013: 

OPPS SR-ČR podporuje aktivity tématicky rozdělené do dvou prioritních os. Zde se 

zaměříme na osu I - Podpora sociolkulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního 

regionu a spolupráce, stávající z několika oblastí podpory: 

I.1 Kulturní rozvoj a zachování tradic 

� podpora nových a tradičních kulturních a společenských akcí, 

� podpora aktivit tradičních řemesel zajišťujících společný rozvoj. 

I.2 Spolupráce a síťování 

� podpora vytváření společných integrovaných produktů kultury (společná 

propagace, semináře, konference). 

 

I.3  Rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí 

� poradenství při zakládání podniků a poradenství pro již existující firmy. 



  

 
  
                                                                                                                                           34 
 

I.4 Rozvoj přeshraničního turismu 

� rozvoj a rekonstrukce infrastruktury turismu (rekonstrukce a budování jezdeckých 

cest), 

� společná propagace regionu. 

I.5 Fond mikroprojektů 

� organizace akcí, výměna společných zkušeností, 

� v rámci Fondu mikroprojektů mohou být podporovány pouze neinvestiční aktivity s 

prokazatelným dopadem na rozvoj česko - slovenské spolupráce jako je pořádání 

menších akcí, výměnných aktivit, společných konferencí a výstav, pracovní 

setkání, tradiční aktivity v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu. 

Vhodným územím pro žadatele jsou na české straně Jihomoravský, Zlínský a 

Moravskoslezský kraj, na slovenské straně Trnavský, Trenčínský a Žilinský kraj. 

Mezi oprávněné žadatele patří kraje, obce, komory, školy, obecně prospěšné 

organizace, zájmové sdružení právnických osob, občanské sdružení. 

Výjimečnost tohoto programu spočívá v úzké spolupráci min. dvou partnerů ze dvou 

států. Přeshraničním partnerem nemůže být fyzická osoba. Partner musí být skutečně 

zapojen do přípravy a realizace mikroprojektu. 

Výše podpory z ERDF nesmí přesáhnout 85% celkových způsobilých výdajů projektu. 

Český žadatel vkládá do projektu vlastní zdroje ve výši 15% celkových způsobilých 

výdajů, pro slovenského žadatele je to 5%. Žadatel musí garantovat zajištění plného 

financování z vlastních zdrojů po celou dobu projektu, zálohové platby ani průběžné 

proplácení výdajů není možné. 

Celkový rozpočet mikroprojektu může činit max. 40.000 EUR. Finanční příspěvek z 

ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) je pro jednotlivé projekty min. 3.000 EUR, 

max. 20.000 EUR. Doba trvání mikroprojektu je max. 12 měsíců.  

V roce 2010 jsou naplánovány tři výzvy k předkládání mikroprojektů do Fondu 

mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika 

- Česká republika. 

� Termín zahájení výzvy 5.2.2010, termín ukončení výzvy 24.3.2010, zasedání 

regionálního výboru 24. týden 2010. 
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� Termín zahájení výzvy 17.5.2010, termín ukončení výzvy 25.6.2010, zasedání 

regionálního výboru 37. týden 2010. 

� Termín zahájení výzvy 20.9.2010, termín ukončení výzvy 12.11.2010, zasedání 

regionálního výboru 5. týden 2011. [38] 

 

� Program rozvoje venkova 2007-2013: 

PRV se člení do čtyř základních os, zde se zaměříme na osu I a III. 

 

Osa I - zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, opatření I.1.1 modernizace 

zemědělských podniků 

� dotace je určena na rekonstrukci a výstavbu zemědělských staveb a pořízení 

technologie k chovu hospodářských zvířat (stáje pro koně), 

� příjemcem může být zemědělský podnikatel, 

� maximální výše přímé nenávratné dotace je 40 - 60%, částka od 100 tis. Kč do 3 

mil. Kč. 

Ose II – zlepšování životního prostředí a krajiny. 

Osa III - kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, 

opatření III.1.3 podpora cestovního ruchu zaměřeného na využití potenciálu zemědělských 

farem v oblasti agroturistiky. 

� Záměr: 

a) Vybudování hipostezek mimo území lesů (stezka musí vést nadpoloviční 

většinou své délky mimo lesní pozemky) - směrové tabule, informační 

tabule, odpočinková místa, zpevnění mostků, povrchů, vyhlídky, zábradlí a 

další, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup pozemků od 10% 

způsobilých výdajů. 

Příjemce může být zemědělský podnikatel, nezemědělský podnikatel pouze pokud činnost 

zahajuje nebo má kratší než dvouletou historii podnikání v oblasti cestovního ruchu. 

Maximální výše dotace 90%, od 50.000 Kč do 1.500.000 Kč. 
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b) Výstavba malokapacitních ubytovacích (do 60 lůžek) a stravovacích 

zařízení, půjčoven sportovního vybavení, objektů a ploch pro sportovně 

rekreační vyžití - stavební materiál, stavební práce, příjezdová cesta, 

parkovací místa, připojení k technické infrastruktuře atd.   

Příjemce může být zemědělský podnikatel, nezemědělský podnikatel pouze pokud činnost 

zahajuje nebo má kratší než dvouletou historii podnikání v oblasti cestovního ruchu. 

Maximální výše dotace 40 - 60%, od 50.000 Kč do 10.000.000 Kč. 

 

Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby: 

� III.2.1.2 a) Občanské vybavení a služby - Projekty nezakládající veřejnou 

podporu v obcích do 500 obyvatel; stavba a rekonstrukce budov a ploch pro 

kulturní a sportovní aktivity; nejedná se o ekonomickou aktivitu; max. výše dotace 

90%. 

� III.2.1.2 b) Občanské vybavení a služby - Projekty zakládající veřejnou podporu 

v obcích do 500 obyvatel; stavba a rekonstrukce budov a ploch pro kulturní a 

sportovní aktivity; nejedná se o ekonomickou aktivitu; max. výše dotace 40 - 60%. 

Osa IV – Leader 

Z hlediska cestovního ruchu jsou nejvýznamnější osy III. a IV., přičemž osa IV. 

LEADER je specifická a je možné ji použít pro žadatele z oblasti cestovního ruchu jen 

prostřednictvím místní akční skupiny. 

Příjemci jsou obce, zájmová sdružení. [37] 

 

� Regionální operační program Střední Morava 

Prioritní osa 3 Cestovní ruch 

Oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktuta a služby 

� výše podpory 40 - 85%, od 2 mil. Kč do 50 mil. Kč 

� příjemci jsou obce, zájmová sdružení 

� infrastruktura pro rozvoj venkovské turistiky včetně hipoturistiky, navigační tabule, 

přístřešky, sportovní areály využitelné pro cestovní ruch (jízdárny) 
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Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby 

� výše podpory 40 - 85%, od 2 mil. Kč do 100 mil. Kč, 

� příjemci jsou podnikatelské subjekty s doloženým dvouletým účetním obdobím v 

obcích do 2 000 obyvatel a v obcích nad 2 000 obyvatel bez omezení, 

� výstava nebo modernizace ubytovacího zařízení a stravovacích služeb, sportovní 

areály pro cestovní ruch, služby v rámci venkovské turistiky včetně hipoturistiky, 

přístřešky. [24] 

 

4.3 Postup při získávání dotace z EU 

První krok 

 Jako první si musíme určit existující dotační příležitosti pro náš podnik. To 

znamená, že musíme identifikovat projekt, který chystáme a který má možnost dotace 

z EU získat. Tato fáze je základem pro další postup.  

Druhý krok 

 Je nezbytné vybrat odpovídající operační program, z kterého by mohli být finanční 

prostředky uvolněny. Programů je několik a každý rok se mění. Není lehké se v nich 

správně zorientovat.  

Třetí krok 

 V této fázi přichází na řadu vypracování projektové dokumentace. Obsahuje 

několik povinných položek a musí odpovídat přesně požadavkům, které jsou na ni kladeny. 

Minimální rozsah dokumentace je zhruba 50 stránek, se složitostí projektu rozsah narůstá. 

K správné přípravě projektu je vydaný manuál vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Obsah dokumentace je nutné konzultovat se správcem operačního programu. Ten může 

dokument poslat k přepracování nebo doplnění. Pokud dokumentace splňuje všechny 

požadavky, je správcem schválena a přijata.  

Čtvrtý krok 

 Probíhá hodnocení finanční a technické kvality projektu, zkoumá se, zda projekt 

odpovídá kritériím zvoleného programu. Po hodnocení jsou vybrány nejlepší projekty, 
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autoři těchto projektů jsou vyzváni k předložení dalších informací a příloh. Teprve poté, 

pokud je vše v pořádku dodáno, sepisuje se smlouva o poskytnutí dotace. Tato smlouva 

obsahuje všechny podmínky, které musí žadatel splnit, aby dotaci mohl získat a nepřišel o 

ni.  

Pátý krok 

 Žadatel musí v určitých intervalech v rámci monitorování projektu vyplňovat 

zprávy, které jsou specifikovány ve smlouvě. Ve smlouvě jsou také určeny pravidla 

publicity, udržitelnost projektu, nakládání s majetkem, který byl pořízen z dotací atd. Tyto 

podmínky je nutné velmi přísně dodržovat, jinak bychom mohli přijít o získané dotace. 

[40] 

 

4.4 Strategie rozvoje hipoturistiky ve Zlínském kraji 

4.4.1 Dotazníkové šetření 

 Dotazníkové šetření bylo založeno na zjištění stavu nabídky služeb, včetně názorů 

provozovatelů na stav a rozvoj služeb v oblasti hipoturistiky ve Zlínském kraji se 

zaměřením na využití potenciálu CR.  

 Předmětem šetření byli subjekty, které v době výzkumu nabízejí služby v oblasti 

koní. Analýza bude hodnotit: 

a) stávající nabídku služeb, 

b) záměry a rozvojové projekty. 

Subjekt zařazený do dotazníkového šetření je každý subjekt, který nabízí služby 

v oblasti koní. Forma organizace není rozhodná, může jít jak o OSVČ, tak i obchodní 

společnost a všechny druhy neziskových organizací (občanská sdružení, tělovýchovné 

jednoty, sdružení právnických osob atd.). Ve Zlínském kraji je asi 109 subjektů, které 

služby v oblasti koní nabízí, z toho bylo ochotno dotazník vyplnit 76 subjektů, v tom 

z oblasti: 

• Kroměříže 26 subjektů,  

• Zlína 27 subjektů, 

• Starého Města 30 subjektů, 
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• Velkých Karlovic 26 subjektů.  

Subjektům byl předložen dotazník, který obsahoval 10 otázek zaměřených na popis 

stávajícího stavu, vymezení hlavních problémových oblastí, plány a příležitosti rozvoje do 

budoucna.  

Otázka č. 1: Charakter podnikání 

 Většina osob zastupující subjekty nabízejících služby v sektoru koní tuto činnost 

provozuje jako podnikání. Převážně se jedná o osoby samostatně výdělečně činné. 

Zajímavostí je, že poměrně velká část uvedla odpověď „e) jiná možnost“. Vzhledem 

k tomu, že se podnikání věnuje více jak polovina subjektů, je zde předpoklad pro další 

rozvoj tohoto sektoru.  

Tabulka č. 1 Odpověď na otázku č. 1 z dotazníku 
 

Odpověď Počet subjektů Počet subjektů 
(%) 

a) OSVČ 39 51 
b) obchodní společnost 7 9 
c) občanské sdružení 7 9 
d) sportovní oddíl 8 11 
e) jiná možnost 15 20 
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Obr. č. 4.1 Grafická podoba odpovědi na otázku č. 1 

 

 

 



  

 
  
                                                                                                                                           40 
 

Otázka č. 2: Jak dlouho poskytuje daný subjekt služby? 

Více než polovina dotázaných uvedla na tuto otázku odpověď „více než 6 let“. To 

svědčí o skutečnosti, že subjekty mají již svoji historii. Na druhou strany ale výzkum 

ukázal, že je málo nových podnikatelů, kteří se zajímají o tento sektor.  

Tabulka č. 2 Odpověď na otázku č. 2 z dotazníku 

 

Odpověď Počet subjektů Počet subjektů 
(%) 

a) méně než jeden rok 4 5 
b) 1-3 roky 8 11 
c) 4-6 let 16 21 
d) více než 6 let 48 63 
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 Obr. č. 4.2 Grafická podoba odpovědi na otázku č. 2 

 

Otázka č. 3: Jsou služby poskytovány celoročně? 

Vzhledem k tomu, že se subjekty snaží o další rozvoj, je většina služeb poskytována 

celoročně. Dosud schází cílové zaměření na nabídku v rámci sezóny a možnosti využití 

nabídky přes internet.  
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Tabulka č. 3 Odpověď na otázku č. 3 z dotazníku 

Odpověď Počet 
subjektů 

Počet 
subjektů (%) 

a) pouze pro vymezený okruh zákazníků 18 24 
b) je poskytována na základě pravidel zpřístupněných veřejnosti (internet) 4 5 
c) je zpřístupněna (víkendy, turistické sezóny) 6 8 
d) je veřejnosti poskytována celoročně 48 63 
 
 
  

24%

5%
8%

63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Odpověď

P
oč

et
 s

ub
je

kt
ů

a) pouze pro v y mezený okruh
zákazníků

b) je posky tov ána na základě
prav idel zpřístupněných v eřejnosti
(např.internet)

c) je zpřístupněna (v íkendy
turistické sozóny , zhruba v íce než 7
dní v  roce)

d) je v eřejnosti posky tov ána
celoročně

 

 Obr. č. 4.3 Grafická podoba odpovědi na otázku č. 3 

 

Otázka č. 4: Pokoušeli jste se o získání finančních příspěvků na provoz? 

 U více jak poloviny subjektů nebyl proveden zatím žádný pokus o získání 

finančních prostředků na provoz. Naopak některé subjekty se o získání finančních 

prostředků pokusilo, z toho jen zhruba třetina byla úspěšných.  

 
Tabulka č. 4 Odpověď na otázku č. 4 z dotazníku 
 

Odpověď Počet subjektů Počet subjektů 
(%) 

a) ne nikdy 42 55 
b) ne, ale uvažuji o tom 13 17 
c) ano, ale neúspěšně 13 17 
d) žádost se posuzuje 2 3 
e) ano, úspěšně 6 8 
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Obr. č. 4.4 Grafická podoba odpovědi na otázku č. 4 

  

Otázka č. 5: Pokud opravujete Váš objekt, kdy plánujete dokončení 

oprav? 

 Tato otázka ukázala, že existuje značné zanedbání majetku, většina subjektů 

objekty opravuje, ale některé nejsou schopné opravy objektů v nejbližší době dokončit, 

protože nemají dostatek finančních prostředků.  

 

Tabulka č. 5 Odpověď na otázku č. 5 z dotazníku 

Odpověď Počet 
subjektů 

Počet 
subjektů (%) 

a) na příští rok 18 24 
b) do pěti let 39 51 
c) do deseti let 1 1 
d) objekt nevyžaduje opravy 9 12 
e) vyžaduje opravy, ale neopravuje se z důvodu... 9 12 
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Obr. č. 4.5 Grafická podoba odpovědi na otázku č. 5 

 

Otázka č. 6: Jaké další využití objektu plánujete do budoucna? 

 Dvě třetiny subjektů plánují do budoucna i rozvoj jiných služeb než doposud, 

samozřejmě v souvislosti s rozvojem koní ve Zlínském kraji. Z toho jedna třetina vidí 

možnost dalšího využití objektu z hlediska využití cestovního ruchu, což je velmi pozitivní 

zjištění.  

 

Tabulka č. 6 Odpověď na otázku č. 6 z dotazníku 

Odpověď Počet subjektů Počet subjektů 
(%) 

a) pouze pro soukromé využití 4 5 
b) výhradně pro rozvoj stávajících služeb 14 18 
c) rozvoj pro veřejnost (CR a turistika) 29 38 
d) sport 2 3 
e) kombinované využití 25 33 
f) jiná možnost 2 3 
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Obr. č. 4.6 Grafická podoba odpovědi na otázku č. 6 

 

Otázka č. 7: Jaké jsou pro Vás překážky bránící v rozvoji Vašich služeb? 

 Hlavní problémem, který brání rozvoji služeb, je nedostatek finančních prostředků. 

Potěšitelná je nízká hodnota ostatních překážek, např. nezájem či nízká koupěschopnost 

zákazníka, rozvoj území, nasycenost trhu a jiné překážky.  

 

Tabulka č. 7 Odpověď na otázku č. 7 z dotazníku 

Odpověď Počet subjektů Počet subjektů 
(%) 

a) nedostatek finančních prostředků 51 67 
b) nezájem či nízká koupěschopnost zákazníků 10 13 
c) geografické umístění 4 5 
d) podnikatelský záměr naráží na rozvoj území 2 3 
e) značná nasycenost trhu 1 1 
f) jiné překážky 8 11 
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Obr. č. 4.7 Grafická podoba odpovědi na otázku č. 7 

 

Otázka č. 8: Snažíte se o propagaci Vašeho objektu a služeb? 

  Zhruba dvě třetiny subjektů se snaží o propagaci svého objektu a poskytovaných 

služeb, avšak velmi málo jich k tomu využívá internet. U subjektů, které se nesnaží o 

propagaci by v budoucnu mohlo dojít ke značným „odbytovým problémům“. 

 

Tabulka č. 8 Odpověď na otázku č. 8 z dotazníku 

Odpověď Počet 
subjektů 

Počet 
subjektů (%) 

a) ne 24 32 
b) ano (formou pohlednic, turistických známek apod.) 2 3 
c) ano (články, odborné příspěvky, přednášky) 4 5 
d) ano (prostřednictvím internetu) 15 20 
e) ano, různými způsoby 31 41 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.8 Grafická podoba odpovědi na otázku č. 8 
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Otázka č. 9: Spolupracujete s organizacemi působícími v sektoru koní? 

Vzhledem k tomu, že 76% subjektů odpovědělo na tuto otázku „ano“, existuje tak 

zájem a ochota společně komunikovat a spolupracovat. Je možné také očekávat 

v budoucnu nově vznikající partnerství mezi subjekty.  

 

Tabulka č. 9 

Odpověď Počet subjektů Počet subjektů 
(%) 

a) nespolupracuji 18 24 
b) spolupracuji 58 76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Obr. č. 4.9 Grafická podoba odpovědi na otázku č. 9 

 

 

Otázka č. 10: Typ dosaženého vzdělání 

  Nejvyšší procento osob podnikajících v sektoru koní je se středoškolským 

vzděláním s maturitou, následuje vysokoškolské vzdělání a středoškolské bez maturity.  

 

Tabulka č. 9 

Odpověď Počet subjektů Počet subjektů 
(%) 

a) základní 8 11 
b) středoškolské bez maturity 19 25 
c) středoškolské s maturitou 27 36 
d) vysokoškolské 20 26 
e) jiné 2 3 
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Obr. č. 4.10 Grafická podoba odpovědi na otázku č. 10 

 

 

Vztah mezi charakterem podnikání a typem dosaženého vzdělání:  

 

Tabulka č. 11 

 

 

 
Typ vzdělání Celkový 

součet 
Charakter 
podnikání základní 

středoškolské 
bez maturity 

středoškolské 
s maturitou 

vysoko-
školské 

jiné  

OSVČ 5 9 17 7 1 39 

obchodní 
společnost 

- - 2 5 - 7 

občanské 
sdružení 

- 2 2 3 - 7 

sportovní 
oddíl 

2 1 2 2 1 8 

jiná 
možnost 

1 7 4 3 - 15 

 
8 19 27 20 2  
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4.5 SWOT analýza segmentu hipoturistiky ve Zlínském kraji 

a) Slabé stránky 

� Nedostatek finančních prostředků, jak na realizaci, provoz, tak i např. na 

propagaci. Také ale jsou i finančně silné subjekty, které musí počítat s tím, 

že podporou hipoturistiky budou přispívat na ty slabší. 

� Rozptýlení služeb bez znalosti návazností. Lidé nemají dostatek informací o 

službách, které daná lokalita nabízí. Vše co se dozví, je pouze z doslechu 

nebo od známých apod.  

� Špatná podpora agroturistiky ze strany obcí a měst. Tato špatná podpora je 

díky nedostatečnému (téměř žádnému) toku informací.  

� Nedostatečná koordinace všech aktivit. Ve Zlínském kraji neexistuje žádný 

subjekt, který by zastřešoval oblast hipoturistiky, koordinoval členy a jejich 

výstupy.  

� Každý subjekt pracuje „na vlastní účet“, také finanční potřeby na propagaci 

si řeší sám. To znamená, že subjekty bohaté na finanční prostředky mohou 

mít lepší propagaci, tím lidé tento subjekt vnímají jako místo, kde jsou 

poskytovány kvalitní služby. Vždy to ale nemusí být pravda.  

� Špatná nebo spíše žádná informovanost o možnostech hipoturistiky 

v informačních centrech. S každou novinkou v oblasti hipoturistiky (ať již 

se jedná o pořádanou akci, nebo nově otevřenou stezkou) by mělo být 

informační centrum seznámeno. 

� Nenávaznost na přeshraniční subjekty. V dnešní době, kdy téměř hranice 

neexistují, by se mohla zlepšit spolupráce se subjekty sousedních států.  

� Nejsou stanoveny cíle ani strategické záměry jak jednotlivých subjektů, tak 

i celku.  

� Velký počet subjektů. V budoucnosti se velký počet subjektů může stát 

silnou stránkou. Důležité je, aby se subjekty sjednotili, jednotně vystupovali 

navenek a spolupracovali.  

 

Z průzkumu vyplynulo, že nejvíce turistů se o Zlínském kraji a o hipoturistice dozví 

prostřednictvím internet. I při tak špatné informovanosti jako je v současné době, nejvíce 

turistů spoléhá na internet. To znamená, že pokud by se informovanost prostřednictvím 
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hipoturistiku.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.11 Kde turisté získávají informace o Zlínském regionu 
Převzato z www.hyje.cz 
 

 

b) Silné stránky 

 

� Velká a zajímavá historie koní ve Zlínském kraji (hřebčínec Tlumačov, 

Napajedla, dostihy ve Slušovicích, ranč Kostelany). Mělo by se využít 

známostí subjektů a tyto subjekty by měli být všem ostatním vzorem.  

� Velké množství subjektů. Z hlediska síly a nabídky možnosti je to velmi 

silnou stránkou. Šířka nabídky služeb a schopnost zapojit všechny 

organizace, které se nějakým způsobem mohou do hipoturistiky začlenit, 

záleží na kvalitních informacích a komunikačním systému.  

� Obliba hipoturistiky mezi amatérskou veřejnosti. Ve Zlínském kraji je 

hodně lidí, kteří mají rádi koně a kteří se nějakým způsobem chtějí zapojit 

do dění s koňmi, ale bohužel jim informace nejsou dostupné. Při zlepšení 

dostupnosti informací může být tato silná stránka velkým přínosem 

z hlediska financí a ekonomického přínosu pro subjekt.  
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� Vhodné přírodní podmínky pro budování hipoturistiky. Zlínský kraj je 

velmi členitý, je jednak bohatý na hornatou krajinu (ale ne příliš vysoké 

hory) a také na povodí řek. Tato krajina není extrémní, takže podmínky pro 

hipoturistiku jsou velmi dobré.  

 

c) Příležitosti 

 

� Využití historických kořenů a obnovení tradic. 

� Sloučení jednotlivých subjektů v jeden celek. 

� Vytvoření informačních kanálů na určité cílové skupiny. 

� Využití stávajících klientů a také přilákání nových zákazníků. 

� Zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti hipoturistiky. 

� Vznik nových aktivit, ze kterých by se stali tradice ve Zlínském kraji. 

� Hipoturistika by mohla být dominantou Zlínského kraje. 

� Vybudování silné značky Hyjé – koně Zlínského kraje. 

� Rozvoj ostatních forem turistiky v návaznosti na hipoturistiku. 

 

d) Hrozby 

� Nedostatečné ekonomické zázemí a propagace jednotlivých subjektů. 

� Zneužití společné propagace. 
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4.6 Popis a nabízené služby vybraných subjektů ve ZK 

� HIPOCENTRUM KORYČANY 

Toto hipocentrum se specializuje na pobyty s jezdeckým výcvikem, ale areál může 

být využit pro jakýkoliv sportovní, naučný, nebo rekreační pobyt. Turisté zde najdou 

dostatečné zázemí pro všechny činnosti.   

Za 15 let své činnosti je zde vybudováno dostatečné zázemí – 120 ubytovacích 

míst, z toho 50 v chatkách, 20 bezbariérových v přízemí a 50 v pokojích s vlastním 

sociálním zařízením, jídelnu – kantýnu, dobře vybavenou kuchyni, terasy pro hry, 

posezení, tanec, keramickou pec, dvě kolbiště pro ježdění, krytou jízdárnu, společenskou 

místnost s barem ve sklípku, hřiště na plážový volejbal, nohejbal, víceúčelové hřiště, 

kuželky, petanque, úschovna kol. Celoročně je u nás k dispozici vedle hříbat i 20 koní 

připravených pro výcvik začátečníků, rekreační ježdění, vyjížďky, sport i hiporehabilitaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.12 Pohled na Hipocentrum Koryčany 
Převzato z www.hipo.cz 
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Ubytování: 

Pokoje s vlastním sociálním zařízením od 140 Kč / lůžko 
Pokoje bez sociálního zařízení od 100 Kč / lůžko 
Apartmán s kuchyňkou (5 postelí) 1200 Kč / noc 
Chatky (nutno mít sebou spacák) 60 Kč / lůžko 
Celá chatka (4 poslete) 300 Kč 
Domácí zvíře 30 Kč / den 
Vlastní stan 40 Kč / den 

 

 
Stravování: 
 

Polopenze 150 Kč 

Plná penze 195 Kč 

 
 
 
Jezdecké kurzy a hiporehabilitace: 
 
Jezdecký výcvik pod odborným vedením 270 Kč / hod 
Týdenní pobyt, 10 hodin výcviku 2700 Kč 
Hiporehabilitace, s využitím doprovodného personálu 500 Kč / hod 
Hiporehabilitace, bez využití doprovodného personálu 700 Kč / hod 
Paravoltiž  400 Kč / hod 
  
 

Jako jedno z mála zařízení může nabídnout speciální hiporehabilitační pobyty pro 

handicapované děti. Bezbariérové přístupy jsou po celém areálu hipocentra. 
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� RANČ KOSTELANY 

V nádherném Přírodním parku Chřiby jen několik kilometrů od Kroměříže se 

nachází ranč, který na Vás dýchne atmosférou Divokého Západu. Ranč Kostelany neslouží 

jen vášnivým milovníkům koní, ale širokou nabídkou kvalitních služeb, programu a 

lákavým zázemím je určen prakticky všem. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. č. 4.13 Ranč Kostelany 
 Převzato z www.ranckostelany.cz 
  
  Na ranči je také možnost se ubytovat v hotelu Mary Crazy***, je zde také 

restaurace „Saloon“ a také možnost výukových kurzů jízdy na koni. K ranči patří také 

aquacentrum, kde je možnost najít saunu, whirpool a bazén s protiproudem. Také si zde 

hosté můžou objednat masáže.  

 

Ubytování: 

Ceny platné od 1.4. do 30.6. a od 1.9. do 31.12 

 1 osoba 2 osoby 
Dvoulůžkový pokoj 850 Kč 1500 Kč 
Apartmán 950 Kč 1700 Kč 
Přistýlka 390 Kč - 
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Ceny platné od 4.1. do 31.3. a od 1.7. do 31.8. 

 1 osoba 2 osoby 
Dvoulůžkový pokoj 790 Kč 1400 Kč 
Apartmán 890 Kč 1600 Kč 
Přistýlka 390 Kč - 
 

Výcvikové kurzy jízdy na koni: 

1 výcviková hodina pod zkušeným cvičitelem 450 Kč 
1 hodina vyjížďky do přírody se zkušeným cvičitelem 350 Kč 
Permanentka na 15 hodin výcviku 5700 Kč (= 1hod 380 Kč) 
Permanentka na 15 hodin vyjížděk do přírody 4350 Kč (= 1hod 290 Kč) 
Cena za ustájení vlastního koně 150 Kč na den 
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5 ZÁVĚR 

V této práci jsem definovala jako hlavní pojmy zelený cestovní ruch, agroturistika a 

hipoturistika a následně zhodnotila situaci především hipoturistiky ve Zlínském kraji.  

Agroturistika je prezentována jako druh příjemně strávené dovolené na venkově 

s minimálním působením člověka na přírodu. V České republice se nachází několik oblastí, 

které úspěšně provozují tento druh cestovního ruchu, v jiných oblastech se teprve 

agroturistika rozvijí. Mezi tyto oblasti patří i Zlínská oblast.  

Ve Zlínské oblasti se během posledních pěti let začala silně rozvíjet hipoturistika. 

Právě proto, jsem druhou část práce zaměřila právě na tuto oblast. Ve Zlínském kraji se 

nachází mnoho subjektů, které provozují jak agroturistiku, tak i hipoturistiku. Převažují 

zde subjekty hlavně rodinného typu, tzv. rodinné farmy, ale jsou zde i subjekty, které např. 

ubytování směřují k vyšší cenové hladině, mají výborné zázemí a poskytují kvalitní služby, 

tyto subjekty jsou využívány náročnými klienty, především klienty ze zahraničí. Na 

nabídce služeb většiny subjektů je vidět, že agroturistika není v tomto regionu ještě zcela 

vyvinuta. Některé subjekty např. nenabízí stravování a nechávají tuto starost na hostovi. 

Také by bylo vhodné na některých farmách nabízet produkty, které farmy samy produkují. 

Ve světě je nabídka vlastních produktů hlavním lákadlem. V České republice se s tímto 

často nesetkáváme.  

Subjekty agroturistiky, resp. hipoturistiky se velmi často podílejí na konání různých 

společenských akcí, což vede k jejich dobré reklamě a k získání nových zákazníků. Také se 

jim velmi často daří dobře spolupracovat s obcemi, městy, či s firmami, které podnikají 

v jejich okolí. 

Aby se stav agroturistiky a hipoturistiky stále zlepšoval, je zapotřebí financí. 

Nedostatek financí byl také uveden jako největší překážky v rozvoji subjektů. Hodně 

objektů je ve špatném stavu a vyžaduje rekonstrukci. Někde zase jsou subjekty v dobrém 

stavu, ale chybí jím díky nedostatku financí např. bezbariérové přístupy atd. 

Také by se subjekty měli zaměřit na skupinu nejmladších a na rodiny s dětmi. 

Například by mohli pořídit poníky o které by se děti mohli starat a jezdit na nich. Tím to 

by si pomalu mohli „vychovávat“ vlastní klienty. Agroturistika je jedna z forem cestovního 

ruchu, která vede k tomu, aby lidem z cela odlišného prostředí ukázala život na 

venkovském statku a upevnila jejich vztah k přírodě. Proto bychom měli usilovat o to, aby 

se agroturistika stále jen zlepšoval. 



 


