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1. ÚVOD 

Dnešní uspěchaný způsob života přímo svádí k odpočinku a cestování, z toho 

důvodu stále více lidí ve svém volném čase utíká od hektického života ve městě do 

přírody a na venkov, kde hledají relaxaci a klid. A proto se v dnešní době klade stále 

větší důraz na rozvoj šetrných forem cestovního ruchu, které s přírodou a její ochranou 

souvisejí. Takovou formou je i venkovský cestovní ruch, který se rozvijí mimo 

turistická centra a oblasti městského osídlení. Láká návštěvníky na pobyt v menších, 

klidných ubytovacích zařízeních s domácí atmosférou, nabízí nepřeberné množství 

venkovních aktivit a možnost seznámit se s venkovským způsobem života. 

Venkovský cestovní ruch souvisí především s rozvojem venkova. Napomáhá 

k vytváření nových pracovních míst a přispívá tím ke snížení nezaměstnanosti, 

podporuje rozvoj malého a středního podnikání, stabilizuje osídlení venkova a tím 

snižuje migraci venkovského obyvatelstva, oživuje zaostalé regiony a tím i jeho tradice 

a zvyky. To všechno realizuje s minimálními dopady na přírodní a kulturní památky 

a život místních obyvatel. 

 

Téma „Venkovský cestovní ruch ve Zlínském kraji“ jsem si vybrala, protože žiji 

ve Zlínském kraji a na venkově bydlím celý svůj život. Dalším důvodem bylo i to, že 

před masovým cestovním ruchem dávám přednost alternativním formám cestovního 

ruchu, mezi které venkovský cestovní ruch patří. 
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2. METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

2.1 Metodika zpracování 

Má bakalářská práce se skládá z 9 kapitol včetně úvodu, závěru a této kapitoly 

o metodice zpracování a cíli práce. K vytvoření této práce jsem čerpala informace 

z odborné literatury, učebnic a učebních textů a z dokumentů institucí a organizací 

v konfrontaci s webovými zdroji.  

Odbornou literaturu jsem využila převážně v teoretické části práce k vymezení 

základních pojmů a uvedení do tématu. Teoretická část práce bude obsahovat informace 

o venkovském cestovním ruchu a jeho formách, o ubytování, stravování a organizacích 

venkovského cestovního ruchu.  

Ve své vlastní práci se budu zabývat charakteristikou Zlínského kraje a jeho 

předpoklady pro rozvoj venkovského cestovního ruchu. V další části se budu jednotlivě 

věnovat objektům venkovského cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Předposlední 

kapitola bude zhodnocením nabídky cestovních kanceláří v oblasti venkovského 

cestovního ruchu a v závěrečné kapitole se budu zabývat nabídkou produktů v této 

oblasti na webu. Hlavním zdrojem informací pro mou vlastní práci byly internetové 

stránky a různé katalogy a propagační materiály. 

 

2.2 Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit situaci na aktuálním trhu venkovského 

cestovního ruchu ve Zlínském kraji a vyhledat a charakterizovat modelové objekty na 

tomto trhu. Dále prohloubím svoje poznání v oblasti venkovského cestovního ruchu, 

vymezím jeho formy a služby. Zjistím a charakterizuji subjekty působící ve 

venkovském cestovním ruchu. Pokusím se analyzovat předpoklady rozvoje 

venkovského cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Zhodnotím nabídku produktů 

cestovních kanceláři a agentur v této oblasti a na závěr sestavím soupis webových 

zdrojů, na kterých je nabízena tato forma cestovního ruchu. 
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3. VENKOVSKÁ TURISTIKA, JEJÍ FORMY A SLUŽBY 

3.1 Venkovská turistika 

Abych mohla blíže charakterizovat venkovský cestovní ruch a jeho formy, musím 

nejdříve vymezit pojem cestovní ruch. 

Cestovní ruch 

Podle definice Světové organizace cestovního ruchu (World Tourism 

Organization) je cestovní ruch činností osoby, cestující ve volném čase na přechodnou 

dobu do místa mimo její trvalé bydliště, a to za jiným účelem, než je vykonávání 

výdělečné činnosti v navštíveném místě. 

Cestovní ruch je významný společensko-ekonomický jev bez jakýchkoli pevně 

stanovených hranic, související s narůstající mobilitou lidí, která je motivovaná 

uspokojováním jejich potřeb v oblasti využití volného času, rekreace, cestování 

a poznávání, dále v oblasti kulturní, sociální a dalších. 

Cestovní ruch patří mezi důležitá a dynamicky se rozvíjející hospodářská odvětví. 

Příjmy z cestovního ruchu patří spolu s příjmy s obchodu s ropou a s automobily 

k nejvyšším ve světovém obchodu. 

Udržitelný cestovní ruch 

Cestovní ruch, který dlouhodobě nenarušuje přírodní, kulturní a sociální prostředí. 

Výkladový slovník cestovního ruchu udává tři vymezení udržitelného cestovního ruchu. 

Environmentální vymezení (návrh normy EU) definuje koncepci rozvoje 

a plánování cestovního ruchu, jehož cílem je ochrana a zachování životního prostředí ve 

všech jeho aspektech a respektování životního stylu místních obyvatel. 

Holistická definice vymezuje cestovní ruch, kdy aktivity a služby poskytované 

návštěvníkům a vlastní aktivity návštěvníků ovlivňují přírodní a antropogenní životní 

prostředí, místní komunitu a biosféru jako celek pouze v takové míře a kvalitě, která 

neobnovitelně negativně nemění globální ani lokální životní prostředí, místní komunitu 

a biosféru jako celek a neomezuje tak možnost využití cestovním ruchem a další 

antropogenní využití destinace v budoucnosti, stejně jako funkce biosféry. 

Ekonomicko-environmentální vymezení (WTO) definuje schopnost destinace 

udržet si potenciál konkurence v soutěži s novými, historicky méně využívanými 

destinacemi, přitáhnout první i opakované návštěvy, podržet si kulturní jedinečnost, být 

v rovnováze s životním prostředím. [10] 



8 
 

V současné době se na trhu cestovního ruchu dostávají do popředí nové formy 

turismu, které zahrnujeme do udržitelného cestovního ruchu. Propojuje je šetrnost 

a ohleduplnost vůči přírodě, návrat k tradicím, ohleduplnost ke kulturnímu 

a historickému bohatství a dobré vztahy mezi lidmi. Mezi formy udržitelného 

cestovního ruchu můžeme zařadit ekoturismus a venkovský cestovní ruch. 

Ekoturismus 

Ekoturismus je forma cestovního ruchu, jejíž účastníci jsou motivováni využitím 

chráněných výtvorů přírody, přírodních rezervací, chráněných krajinných oblastí, 

kulturních památek, národních parků, souhrnně biosféry a antroposféry (člověkem 

modelované životní prostředí) tak, aby nebyly cestovním ruchem nadměrně narušovány. 

Pro ekoturismus jsou typické aktivity s relativně malým vlivem na ekosystémy – pěší 

turistika, fotografování, pozorování volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, 

jízda na kajaku, montanistika, cykloturistika, pozorování ptactva apod. [10] 

Podle Jiřího Čecha je ekoturismus účastí na cestovním ruchu, který využívá 

přírodních zdrojů a zajímavostí, avšak bere ohled na jejich zachování pro příští 

generace. [1] 

Venkovský cestovní ruch bude popsán dále. 

Šetrný cestovní ruch 

Šetrný cestovní ruch je takový, který nenarušuje životní prostředí. Můžeme se 

setkat také s pojmem měkký cestovní ruch, který minimalizuje vliv nežádoucích aktivit 

spojených s cestovním ruchem na místní komunitu a životní prostředí. Základními 

principy měkkého cestovního ruchu jsou maximální zapojení místních zdrojů 

a malokapacitní cestovní ruch. V souvislosti s šetrným cestovním ruchem je znám také 

„zelený cestovní ruch“, který představuje aktivní formy cestovního ruchu ve volné 

přírodě a v mírně osídlených oblastech, respektující a chránící přírodu.  

Dalším pojmem šetrného cestovního ruchu je alternativní cestovní ruch, který se 

uskutečňuje zpravidla v malých skupinách a respektuje potřeby a zvyklosti místní 

komunity a její životní prostředí. Alternativní cestovní ruch je alternativou k masovému 

cestovnímu ruchu s jeho negativními vlivy na sociální, kulturní a životní prostředí. 

Alternativní cestovní ruch probíhá většinou na venkově, a proto k šetrnému cestovnímu 

ruchu můžeme přiřadit pojem venkovský cestovní ruch. 
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Venkovský cestovní ruch 

Venkovský cestovní ruch představuje souborné označení pro druh cestovního 

ruchu s vícedenním pobytem a s rekreačními aktivitami na venkově (pěší turistika, 

projížďky na kole nebo na koni, pozorování a péče o domácí zvířata, konzumace 

domácích potravin atd.), s ubytováním v soukromí nebo v menších hromadných 

ubytovacích zařízeních. Jeho rozvoj souvisí s rozvojem venkova, budováním pěších tras 

a cyklotras, farem s alternativním zemědělstvím, budováním místních muzeí, skanzenů, 

rozvíjením tradičních řemesel, budováním a obnovou menších ubytovacích zařízení 

a stravovacích zařízení. Jedná se o cestovní ruch, který se rozvíjí mimo oblasti 

rekreačních a turistických center i mimo oblast městského osídlení. [10] 

Jiří Čech definuje venkovský cestovní ruch jako vícedenní rekreační pobyt ve 

venkovském prostředí v ubytovacím zařízení jednoduššího typu nebo v soukromí 

maximálně využívaný k pobytu v přírodě. [1] 

Miroslav Čertík definuje venkovský cestovní ruch jako rekreační formu 

cestovního ruchu, spojenou s pobytem ve venkovském prostředí a se snahou účastníků 

maximálně pobývat ve volné přírodě. Jedná se o nový způsob návratu k přírodnímu 

prostředí a objevování venkova, při kterém se účastníci snaží skloubit aktivity volného 

času s poznáváním a uvědomováním si přírodního a kulturního bohatství země. [2] 

Venkovský cestovní ruch existuje v mnoha podobách. Můžeme do něj zahrnout 

dovolenou s ubytováním na farmách, dovolenou v přírodě, ekoturistiku, dovolenou 

s pěší turistikou, cyklistiku, horolezectví, jezdectví na koni, dobrodružnou dovolenou, 

sportovní turistiku, myslivost, rybaření, cesty za poznáním atd. Hlavními subprodukty 

venkovského cestovního ruchu jsou však vesnický turismus, agroturismus, 

ekoagroturismus a chataření a chalupaření. 

Principy venkovského cestovního ruchu 

Typickými projevy venkovské turistiky, které se od ostatních forem turismu liší jsou 

podle Marie Stříbrné [12]: 

- ohleduplný vztah k přírodě 

- decentralizované ubytování s omezenou ubytovací kapacitou, s cílem eliminovat 

negativní dopady masové turistiky 

- komorní, téměř rodinné prostředí (typické hlavně pro agroturistiku) 

- pochopení pro individuální aktivity návštěvníků a turistů 

- různorodost rekreačních aktivit (bohatý doprovodný program) 
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- symbióza se zemědělstvím (dochází k originální nabídce služeb cestovního 

ruchu, kam patří například poskytování čerstvých produktů hospodářství 

hostům) 

Rysy venkovského cestovního ruchu 

Mezi jasně vyhraněné rysy venkovské turistiky také z pohledu Marie Stříbrné patří [12]: 

- velký otevřený prostor 

- řídké osídlení 

- sídla s méně než 10 tisíci obyvateli 

- lokální atmosféra 

- mnoho starších budov 

- přírodní prostředí 

- určité zapojení zemědělství nebo lesnictví 

- málo návštěvníků a turistů 

- mnoho venkovních aktivit 

- slabá infrastruktura 

- malé podniky 

- silná základna pro individuální činnost 

- firmy vlastněné místními podnikateli 

- do cestovního ruchu je zapojeno mnoho lidí na částečný úvazek 

- pracovníci bydlí často blízko pracoviště 

- neprofesionální řízení 

- zúžený marketing  

- turistika podporuje jiné zájmy 

- vliv sezónních činitelů je častý 

Význam venkovského cestovního ruchu podle Marie Pourové [11]: 

 vytváří pracovní příležitosti a přispívá tak ke snižování nezaměstnanosti 

 stabilizuje venkovské obyvatelstvo a tím osídlení venkova 

 využívá potenciál venkova (přírodní, kulturní, historický atd.) 

 podporuje kulturní a ekonomické změny, zejména novou výstavbu a investiční 

činnost 

 přináší do obcí rozvojový kapitál, finanční zdroje pro vybavenost obcí 

 podporuje rozvoj malého a středního podnikání  
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 oživuje zaostalé regiony 

 přispívá k trvale udržitelnému rozvoji venkova  

 umožňuje vznik pozitivních partnerských vztahů mezi veřejným a soukromým 

sektorem 

 

3.2 Formy venkovského cestovního ruchu 

Vesnický turismus (vesnická turistika) 
Vesnická turistika je forma venkovského cestovního ruchu silně vázaná na přírodu 

a krajinu venkova s daným vesnickým osídlením. Mezi aktivity vesnického turismu 

můžeme zařadit individuální rekreační aktivity spjaté s přírodními atraktivitami 

navštíveného venkovského prostředí, poznávání venkovského způsobu života, ke 

kterému patří tradiční řemesla, místní zvyky, folklór, různé pracovní aktivity a podobně. 

Ubytování, stravování a doprovodné služby jsou z velké většiny zajišťovány místními 

podnikateli. 

Agroturismus (agroturistika) 

Agroturismus je formou venkovského cestovního ruchu zahrnující turistické nebo 

rekreační pobyty na venkově na rodinných farmách, statcích nebo jiných zemědělských 

usedlostech, jejichž hlavní náplní je poznávání alternativního způsobu života v blízkém 

kontaktu s přírodou, seznamování se s řemesly a tradicemi (řezbářství, hrnčířství, lidové 

slavnosti, příprava gastronomických specialit atd.), možnost sportovně-rekreačního 

vyžití (jízda na koni, rybářství, myslivost apod.), účast na typických farmářských 

činnostech (dojení, výroba másla a sýrů, sklizňové práce, sečení a sušení sena, 

konzervování ovoce a zeleniny apod.). Důležitým znakem agroturismu je blízký kontakt 

návštěvníků s farmářskou rodinou. Agroturismus je trendem návratu do přírody 

a aktivního odpočinku. Pokládá se za formu udržitelného cestovního ruchu. 

Podle Miroslava Čertíka je agroturistika provozována podnikateli v zemědělské 

výrobě a slouží jim jako dodatečný nebo další finanční zdroj k udržení nebo rozšíření 

hlavního podnikatelského programu, tj. výroby zemědělských produktů. [2] 

Agroturismus obvykle provozují zemědělci, kteří si podnikáním v cestovním 

ruchu přivydělávají, přičemž nadpoloviční většinu příjmů musí tvořit zemědělská 

činnost. Agroturismus je podporován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

a Ministerstvem zemědělství ČR. 
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Ekoagroturismus (ekoagroturistika) 

Ekoagroturismus je specifickou formou agroturismu, jejíž účastníci jsou 

motivováni pobytem na ekologicky hospodařících rodinných farmách zabývajících se 

alternativním zemědělstvím, produkujících biovýrobky. Mezi aktivity návštěvníků patří 

zejména konzumace alternativně 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 apod. 

Chataření a chalupaření 

Chalupaření je druh rekreace spojený s využíváním vlastních chalup a jejich okolí. 

Oživuje venkov a přispívá k udržování venkovských objektů a okolí. Chalupaření se 

podílelo na záchraně našich venkovských sídel hlavně po odlivu venkovského 

obyvatelstva do měst za prací v 60. a 70. letech. Chalupy, které lze většinou využívat 

celoročně, bývají hlavně v horských a podhorských oblastech. 

Chataření je forma venkovského cestovního ruchu realizovaná v rámci 

vybudovaných objektů individuální rekreace. Objekty individuální rekreace 

charakterizujeme jako rekreační objekty ve vlastnictví účastníka cestovního ruchu, které 

umožňují realizaci rekreačních aktivit spadajících mimo veřejné formy cestovního 

ruchu. Jedná se o objekty tzv. druhého bydlení (chaty, chalupy, zahrádkářské domky 

apod.). Kořeny chataření sahají až k trampingu v dobách první republiky, největšího 

rozvoje však dosáhlo v období normalizace a stalo se tak českým fenoménem. Chaty 

vznikají především v blízkém okolí větších měst, převážně v údolích řek, u rybníků 

a přehrad nebo na okrajích lesů. [10] 

V České republice je chalupaření spolu s chatařením významnou součástí 

domácího cestovního ruchu, realizovanou mimo veřejné formy cestovního ruchu. 

 

3.3 Služby venkovského cestovního ruchu 

Ubytovací služby 

Mezi typické projevy venkovské turistiky patří ohleduplný vztah k přírodě, 

pochopení pro individuální aktivity turistů, komorní zázemí a decentralizované 

ubytování s omezenou kapacitou. Tyto podmínky nejlépe splňuje ubytování v soukromí, 

z hromadných ubytovacích zařízení nejlépe vyhovuje penzion. 

Ubytování v rámci provozování venkovského turismu je poskytováno 

v rekreačních objektech (chaty, sruby, chalupy, rekreační domky), v zemědělských 
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usedlostech (na rodinných farmách), nebo hotelích a penzionech ve vlastnictví nebo 

užívání podnikatele. Maximální ubytovací kapacita na jeden rekreační objekt činí 12 

lůžek, v hotelích a penziónech 50 lůžek, nebo 25 pokojů na jeden objekt. 

Standard ubytovacích služeb 

I pro venkovskou turistiku je důležitý standard ubytovacích služeb. Přestože byly 

všechny oborové normy k 31. prosinci 1993 zrušeny, dnes už existují doporučení 

o ubytovacím standardu, která nejsou závazná, ale je dobré je dodržovat. Tato 

doporučení vydaly Národní federace hotelů a restaurací ČR, Sdružení podnikatelů 

v pohostinství a cestovním ruchu, Sdružení hoteliérů a restauratérů – HOREKA, Svaz 

venkovské turistiky ČR, Klub českých turistů a Živnostenské společenstvo 

provozovatelů kempů a chatových osad. 

Dne 14. července 1999 vzala vláda na vědomí usnesením č. 717 "Koncepci státní 

politiky cestovního ruchu České republiky". Jedním z přijatých opatření byla i aplikace 

doporučujících standardů ubytovacích služeb do praxe, kterou mají společně zajistit 

Ministerstvo pro místní rozvoj a příslušná profesní sdružení. 

Doporučený standard ubytovacích služeb má posloužit především dalšímu 

zkvalitnění těchto služeb cestovního ruchu v České republice pro ubytování: 

 ubytování v soukromí 

 v kempech a chatových osadách 

 v turistických ubytovnách 

Doporučený standard ubytovacích služeb má svá certifikační pravidla a podrobné 

prováděcí předpisy sdružení provádějících certifikaci. Certifikaci provádějí jednotlivá 

profesní zájmová sdružení, která zároveň ručí za kvalitu nabízených služeb a provádějí 

kontroly dodržování kvality poskytovaných služeb: 

 Svaz venkovské turistiky - ručí za ubytování v soukromí 

 Kempy a chatové osady ČR - živnostenské společenstvo - ručí za ubytování 

v kempech a chatových osadách 

 Klub českých turistů - ručí za ubytování v turistických ubytovnách 

Standard ubytovacích služeb je důležitý z hlediska kvality poskytovaných služeb, 

z hlediska investiční náročnosti zřizování a provozu ubytovacího zařízení a následně 

i cenových relací za poskytované služby. 
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Většina nabízených venkovských ubytovacích kapacit splňuje standardy Svazu 

venkovské turistiky, schválené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Takové ubytovací 

zařízení je označeno patřičným symbolem. Některé ubytování navíc splňuje jedno nebo 

více mezinárodních kritérií ECEAT, Evropského centra pro ekoagroturistiku, jež 

dokládají vztah k ekologii, tradicím a upřesňují rozsah služeb.  

Vymezení pojmu "ubytování v soukromí" podle Svazu venkovské turistiky [68]: 

1. Ubytováním v soukromí se rozumí turistické ubytování ve stavbách (bytový dům, 

rodinný dům, stavba pro individuální rekreaci), které vzhledem ke svému 

specifickému charakteru neodpovídají svým vymezením jednotlivým kategoriím 

ubytovacích zařízení dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. 

o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

2. Ubytování v soukromí poskytuje omezený počet samostatných ubytovacích jednotek 

ke krátkodobému pronájmu turistům (objekt, části objektu - obytné místnosti, které 

jsou ve vlastnictví nebo užívání podnikatelského subjektu a jsou vybaveny pro účely 

přechodného ubytování).  

3. Ubytování v soukromí se člení na: 

a. ubytování v obytných místnostech objektů (obytná místnost),  

b. pronájem samostatných objektů (chaty, sruby, chalupy a rekreační domky, byty) 

včetně pronájmu přilehlých pozemků za účelem stanování, kempování 

4. Ubytování v soukromí se člení do čtyř tříd.  

5. Třídy se značí čtyřmi, třemi, dvěma či jednou hvězdičkou. 

6. Zařazení do příslušné třídy se provádí na základě splnění požadavků doporučeného 

standardu a podrobného prováděcího předpisu v požadovaném rozsahu. 

Typ služby Potřebné oprávnění 

Ubytování Živnostenský zákon – živnost volná 

Ubytování v soukromí do 10 osob 
s podáváním snídaní 

Živnostenský zákon – živnost volná 
Nutnost dodržování hygienických předpisů 

Polopenze nebo celodenní stravování 

Živnostenský zákon – živnost řemeslná 
Jedná se o hostinskou činnost, a v tomto případě 

může podnikatel provozovat i ubytování na 
jedno živnostenské oprávnění 

Prodej vlastních výrobků 
(maso, sýry, klobásy, mošty, vína…) 

Živnostenský zákon – živnost volná 
Nutnost dodržování hygienických předpisů, 
veterinárních a potravinářských předpisů 

Tab.1: Typy služeb a potřebná oprávnění [13] 
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Stravovací služby 

Stravování by mělo být soustředěno na stravu a obyčeje spjaté s vesnicí 

a zemědělstvím. V jednotlivých krajích by měly být do stravování zahrnuty místní 

zvláštnosti a tradice. V rámci agroturistiky je stravování zajišťováno za využití vlastních 

výpěstků a výrobků, v podobě surovin nebo polotovarů, které jsou často certifikované 

jako bio. Forma stravování závisí na provozovateli a jeho oprávnění. Při poskytování 

ubytování v soukromí do 10 osob je možné podávat snídaně bez jakéhokoliv oprávnění. 

Poskytování stravování ve formě polopenze nebo plné penze je upraveno 

živnostenským zákoníkem a vyžaduje potřebné oprávnění. 

Doprovodné služby 

Venkovský turismus lze chápat jako mnohostrannou činnost, zahrnující nejen 

ubytování a stravování, ale především péči o volný čas hostů, která je zajišťována 

pomocí doprovodných služeb. Doprovodný program zvýrazňuje atraktivnost 

nabízených služeb a kompletuje celý produkt cestovního ruchu. Vhodně zvolený 

doprovodný program umožňuje podnikateli určitou specializaci a tedy i výjimečnost 

v nabídce. Tyto služby nemusí být organizovány jen poskytovatelem ubytování, ale 

i jinými podnikateli v blízkém okolí v rámci vzájemné spolupráce. 

Charakteristika doprovodných programů [11] 

S ohledem na hlavní principy venkovského cestovního ruchu by se doprovodné 

programy měly vyznačovat těmito charakteristikami: 

 měly by mít vztah k venkovské mentalitě 

 měly by reprezentovat historické, kulturní a přírodní zázemí venkova 

 měly by těžit ze specifik daného venkovského území 

 měly by dané venkovské území prezentovat jako jedinečné turistické specifikum 

 měly by zabezpečovat trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí atd.  

Nabídka aktivit pro volný čas ve venkovském turismu [12]: 

 Stravování - strava a obyčeje spjaté s vesnicí a zemědělstvím, nabídka produktů 

zemědělského podniku, místní zvláštnosti a tradice krajů, zabijačkové hody apod. 

 Zemědělské činnosti - pomoc při senoseči, pasení hospodářských zvířat, úklid 

chléva atd. 

 Projížďky na koních - důležitá atraktivita. 

 Lov zvěře, rybaření – závisí na rozsahu vlastnictví lesů a rybníků. 
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 Letní a zimní sporty – v létě pěší turistika, cykloturistika, koupání, v zimě 

sáňkování, lyžování, bruslení apod. 

 Houbaření a sběr lesních plodin. 

 Sport – jezdecké školy, horská turistika, vodní sporty, rekondiční programy pro 

specifickou klientelu (tenis, volejbal, golf apod.). 

 Historie, kultura, příroda – místní pamětihodnosti, atraktivní přírodní lokality, 

místní tradice včetně muzeí. 

 Řemesla – ukázky tradičních řemesel, zprovoznění historických průmyslových 

a výrobních objektů (železnice, lihovary, větrné mlýny apod.) včetně výroby 

suvenýrů. 

 Školy v přírodě - rekreace větších i málopočetných kolektivů školních dětí, 

zdravotně handicapované mládeže atd. 

 Vzdělávací aktivity - naučné stezky na farmě a okolí, poznávací vyjížďky, kurzy 

vaření, pěstování nebo ochutnávka vín. 
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4. ORGANIZACE PODPORUJÍCÍ VENKOVSKÝ CESTOVNÍ 

RUCH 

4.1 Evropské centrum pro ekoagroturistiku (ECEAT) 

Evropské centrum pro ekoagroturistiku, nadace pro podporu 

ekoagroturismu se sídlem v Amsterdamu. V minulém roce oslavilo ECEAT 15 let od 

svého založení. ECEAT provozuje systém hodnocení „eko“ kvality ubytovacích služeb 

ECEAT QUALITY LABEL, což je mezinárodní značka pro podniky cestovního ruchu 

s přínosem pro udržitelný rozvoj. Pro podniky s touto značkou zajišťuje mezinárodní 

marketingový systém na ECEAT.TRAVEL. V České republice už bylo takto 

certifikováno 120 zařízení, z toho asi 100 na venkově. 

Podniky jsou hodnoceny podle následujících kritérií [33]: 

 jak poskytují relevantní "eko" informace svým hostům 

 jak podporují ekologické hospodaření 

 jak nakládají s vodou a energiemi 

 jak využívají "zelených stavebních technik"  

 jak je nakládáno s odpady 

 jak podporují šetrnou dopravu 

 jak přispívají k ochraně přírodního dědictví 

 jak přispívají k ochraně kulturního dědictví 

 jak podporují místní ekonomiku 

 jak se zlepšují 

ECEAT CZ  

ECEAT CZ je občanské sdružení, jehož hlavním oborem je udržitelný cestovní 

ruch. V České republice má zásadní význam na rozvoji agroturismu a ekoagroturismu. 

Aktivně se účastní na práci ECEAT International a spolupracuje se Svazem venkovské 

turistiky. Posláním ECEAT CZ je podporovat obnovu venkova pomocí šetrné turistiky, 

pomoci vytvářet nové podnikatelské příležitosti a pracovní místa ve venkovské turistice 

a dále pomoci při rozvoji odborných schopností nových poskytovatelů služeb.  

Za dobu své existence ECEAT CZ realizoval desítky projektů vlastních a jeho 

experti připravili množství projektů pro nejrůznější zákazníky - úřady, instituce, 

nevládní sdružení, obce, města i podnikatele. V poslední době se specializuje na 
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Program rozvoje venkova (PRV) Ministerstva zemědělství, Regionální operační 

program (ROP) jednotlivých krajů a dále programy přeshraniční spolupráce.  

 

Projekty realizované ECEAT CZ 

 „Prázdniny na venkově“ - oficiální turistický produkt České 

republiky, podporovaný Českou centrálou cestovního ruchu – 

Czech Tourism je koncipován jako komplexní řešení pro 

rozvoj venkovské turistiky s důrazem na jednotlivé 

ubytovatele. Je to produkt respektující místní kulturu, zvyky, 

podporující místní obyvatele a přátelský k životnímu prostředí. Ubytovací 

zařízení jsou pečlivě vybírána tak, aby odpovídaly pocitu „Prázdniny na 

venkově“- žádný hluk, žádné hromadné kapacity apod. 

 „Stezky dědictví“ je dlouhodobý program ECEAT, jenž chrání a propaguje 

unikátní kulturní a přírodní dědictví pro účely cestovního ruchu včetně 

regionální gastronomie. Cílem projektu je sestavit průvodce podniky nabízející 

regionální gastronomii a propagovat je na tuzemském i zahraničním trhu 

pod jednotnou značkou. Na program jsou navázány také podnikatelské aktivity 

cestovních kanceláří Heritage Trails. 

  „Vzdělání ECEAT“ - ECEAT poskytuje veřejnosti bezplatné odborné 

vzdělávání v oborech jako je šetrný cestovní ruch či obnovitelná energetika. 

Projekt "vzdělávání ECEAT" je výsledkem projektu Udržitelný rozvoj venkova 

prostřednictvím informací a vzdělávání realizovaného s podporou Programu 

rozvoje venkova v roce 2008 - 2009. 

 „Centrum zelených vědomostí (CZV)“ je dlouhodobý projektový záměr tří 

partnerů, města Bystřice nad Pernštejnem, VOŠ a Střední odborné školy 

zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem a ECEAT. Cílem je vytvořit 

odbornou studijní, výukovou a praktickou základnu pro šetrný cestovní 

ruch, obnovitelnou energetiku a další činnosti a technologie pro udržitelný 

rozvoj. Projekt je připravován v Bystřici nad Pernštejnem. 
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4.2 Svaz venkovské turistiky 

Svaz venkovské turistiky 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 úřady, agenturou 

CzechTourism a ECEAT CZ pomáhá při propagaci ubytovacích zařízení svých členů. 

Projekty realizované Svazem venkovské turistiky 

 LOBBY - Cílem tohoto projektu je oslovit a získat skupinu poslanců jak horní 

tak i dolní komory parlamentu České republiky a začít prosazovat legislativní 

úpravy a systémovou podporu oprávněných zájmů drobných podnikatelů – 

živnostníků ve venkovské turistice. Dále pak iniciovat přestavbu Svazu 

podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice na krajských principech; 

krajské organizace budou mít blíže ke krajským orgánům, budou moci lépe 

reagovat na místní podmínky. Posledním cílem tohoto projektu je účastnit se 

širší spolupráce na tvorbě projektů v cestovním ruchu ve prospěch trvale 

udržitelného rozvoje venkova. 

 KVALITA - Cílem tohoto projektu je rozvíjet kvalitativní certifikační systém 

ubytovacích zařízení venkovské turistiky, který bude odpovídat evropským 

standardům a zajistit jeho kontrolu. Dále propagovat kvalitativní certifikační 

systém směrem k veřejnosti odborné i cestovatelské a také posilovat prestiž 

certifikovaných ubytovacích zařízení a propagovat je. 

 SERVIS - Veřejnost a zejména začínající podnikatelé se obracejí na Svaz 

s mnoha dotazy a podněty, žádostmi o právní rady, výklad zákonů, pomoc při 

propagaci, základní odborné rady atd. Na základě těchto požadavků se Svaz 

rozhodl vytvořit a provozovat jednoduchý a srozumitelný zdroj kvalifikovaných 

informací pro veřejnost jak ve formě tištěné, tak elektronické na internetové 
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adrese www.svazvt.cz. Dalším cílem je ve spolupráci s partnery vytvořit, 

implementovat a rozvíjet vzdělávací systém a poradenský servis pro venkovské 

podnikatele v cestovním ruchu. Dále pak zajišťovat pravidelně a systematicky 

prezentace venkovské turistiky v České republice prostřednictvím médií a účast 

na výstavách a veletrzích ve spolupráci s partnery. A v neposlední řadě 

podporovat a rozvíjet jednotnou propagaci venkovské turistiky ve spolupráci 

s partnery – „Prázdniny na venkově“. 

Venkovský cestovní ruch dále podporuje Česká centrála cestovního ruchu – Czech 

Tourism, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo 

životního prostředí ČR, Svaz ekologických zemědělců ČR – PRO-BIO a další. 

 

4.3 Finanční podpory venkovskému cestovnímu ruchu 

Finanční podporu na podnikání ve venkovském cestovním ruchu lze získat 

v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a v rámci 

programu LEADER ČR. 

Národní strategický plán rozvoje venkova ČR (NSPRV) vychází z hlavních 

strategických priorit EU pro období 2007 - 2013 s důrazem na zvyšování ekonomického 

růstu, vytváření nových pracovních příležitostí a udržitelný ekonomický rozvoj. NSPRV 

zajišťuje vazby mezi obecnými cíli rozvoje evropského venkova a cíli rozvoje venkova 

ČR, a bude realizován prostřednictvím Programu rozvoje venkova. 

Program rozvoje venkova (PRV) se dělí na 4 prioritní osy, které konkrétněji vymezují 

opatření pro rozdělení finančních prostředků z  Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova (EAFRD). PRV přispěje k rozvoji venkovského prostoru České 

republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí 

a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. 

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství je programový 

dokument, který specifikuje opatření spolufinancovaná z orientační sekce Evropského 

zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a opatření spolufinancované 

z Finančního nástroje pro podporu rybolovu (FIFG). Cílem OP Zemědělství je podpora 

trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel, založená zejména na 

zvyšování konkurenceschopnosti odvětví, zajištění zaměstnanosti a rozvoje lidských 
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zdrojů, snižování rozdílů v sociálních podmínkách, zachování kulturní krajiny, ochraně 

a zlepšování životního prostředí. 

LEADER plus využívá investiční prostředky ze státního rozpočtu na základě zákona 

o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok. Je určen na jedné straně místním 

partnerstvím venkovských území (místním akčním skupinám), která vytvářejí a realizují 

společné rozvojové strategie a záměry, a na druhé straně místním subjektům, které 

realizují konkrétní projekty.  
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5.  VENKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI 

Zlínský kraj 
Zlínský kraj vznikl k 1. lednu 2000 sloučením okresů Zlín, 

Kroměříž a Uherské Hradiště, které patřily k Jihomoravskému kraji, 

a okresu Vsetín, který patřil do Severomoravského kraje. Spolu 

s Olomouckým krajem tvoří region soudržnosti Střední Morava. Ve 

Zlínském kraji se prolínají tři národopisné celky, kterými jsou Haná, 

Slovácko a Valašsko. 

Poloha a rozloha 

Zlínský kraj se rozkládá na východě republiky, kde jeho jihovýchodní hranice je 

zároveň státní hranicí České republiky se Slovenskou republikou. Region sousedí se 

třemi kraji, na jihovýchodě s Jihomoravským krajem, na severozápadě s Olomouckým 

krajem a na severu s krajem Moravskoslezským. Rozlohou 3964 km2 zaujímá 5 % 

rozlohy České republiky a je tak čtvrtým nejmenším krajem. Tvoří jej 304 obcí, z toho 

13 obcí s rozšířenou působností, 29 měst a jedno statutární město.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapka 1: Mapa Zlínského kraje (zdroj: www.kr-zlinsky.cz) 

Obyvatelstvo 

Ke konci roku 2009 ve Zlínském kraji žilo 591 042 obyvatel. Průměrná hustota 

zalidnění 149 obyvatel na 1 km2 výrazně převyšuje celorepublikový průměr. Nejvyšší 

zalidněnost je v okrese Zlín (187 obyvatel/km2) a nejnižší v okrese Vsetín (128 

obyvatel/km2). Největším a zároveň krajským městem je Zlín se 75 714 obyvateli. Podíl 

městského obyvatelstva je 60,6 %.  
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5.1 Předpoklady Zlínského kraje pro venkovský cestovní ruch 

Zlínský kraj má ty nejlepší předpoklady pro rozvoj venkovského cestovního 

ruchu. Tento rozvoj je dán přírodními podmínkami, ubytovacími možnostmi pro turisty, 

atraktivitami, sportovními a zájmovými aktivitami pro turisty a komunikační 

dostupností regionu. Rozvoj venkovského cestovního ruchu souvisí především 

s venkovským prostorem. 

5.1.1 Venkovský prostor a venkovské obce 

Vymezení venkova a venkovského prostoru není jednoduché, protože neexistuje 

jasná hranice mezi tím, co je ještě město a co už je venkov a stejně tak neexistují ani 

jednoznačné definice těchto pojmů. Jedinou všeobecně uznávanou mezinárodní definicí 

je vymezení OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), které je 

založeno na podílu obyvatelstva, jež žije na území s hustotou zalidnění menší než 150 

obyvatel/km2. Podle této metodiky jsou venkovské oblasti definovány na dvou 

úrovních. Na lokální úrovni je venkov definován jakožto sídla s hustotou menší než 150 

obyvatel/km2. Na úrovni regionální pak definice vymezuje regiony: 

 převážně venkovské, kde více než 50 % obyvatel regionu žije ve venkovských 

obcích 

 významně venkovské, kde ve venkovských obcích žije 15 – 50 % obyvatel 

regionu 

 výrazně městské, kde ve venkovských obcích žije méně než 15 % obyvatel 

regionu. 

Venkovskými obcemi jsou všechny obce s velikostí do 2 000 obyvatel a dále obce 

s velikostí do 3 000 obyvatel, které mají hustotu zalidnění menší než 150 obyvatel/km2, 

pokud nejsou sídlem alespoň správního obvodu obce s rozšířenou působností. [26] 

Ve Zlínském kraji bylo k 31. 12. 2008 z celkového počtu 304 obcí 274 (90,1 %) 

zařazeno do venkovského prostoru. 

 okres Kroměříž – 7 měst a 72 obcí 

 okres Uherské Hradiště – 7 měst a 71 obcí 

 okres Vsetín – 6 měst a 53 obcí 

 okres Zlín – 10 měst a 78 obcí 
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5.1.2 Komunikační dostupnost 

Silnice 

Zlínský kraj zaujímá strategickou polohu v centru Evropy na hlavních dopravních 

tazích. Je nazýván evropskou dopravní křižovatkou. V kraji se stále rozvíjí síť silnic, 

budují se dálnice a rychlostní komunikace (D1, R55 a R49), na které mají být napojena 

největší města regionu. Dalšími komunikacemi na území kraje jsou silnice I. třídy (341 

km), silnice II. třídy (574 km) a silnice III. třídy (1205 km). Na rozvoj a zvýšení kvality 

silnic II. a III. třídy bylo přiděleno na období 2007-2013 v Regionálním operačním 

programu regionu soudržnosti NUTS2 Střední Morava celkem 1,7 miliard Kč. 

Železnice 

Ve Zlínském kraji je celkem 358 km železnic. Železniční síť v kraji tvoří dva 

hlavní koridory, železniční koridor na trati č. 330 ve směru Polsko – Ostrava – 

Otrokovice – Břeclav – Rakousko a železniční trať ve směru západ – východ č. 280, 

a významné trati, kam patří trať č. 303/323 ve směru Kojetín – Kroměříž – Hulín – 

Holešov – Bystřice pod Hostýnem – Valašské Meziříčí – Frýdek Místek – Ostrava, 

a trať č. 340/341 ve směru Brno – Kyjov – Veselí nad Moravou – Kunovice – Újezdec 

u Luhačovic – Bylnice – Vlárský průsmyk – Trenčianská Teplá (SK). 

Letiště 

Zlínský kraj ve spolupráci s Olomouckým krajem a městem Přerov pracuje na 

realizaci projektu smíšeného vojensko-civilního provozu na regionálním letišti 

v Přerově – Bochoři, jež je od krajského města Zlín vzdáleno 40 km. V Kunovicích se 

nachází letiště mezinárodního charakteru s nepravidelnou dopravou. 

5.1.3 Přírodní podmínky 

Zlínský kraj je pozoruhodně přírodně pestrý. Můžeme jej rozdělit na dvě oblasti. 

První z nich tvoří úrodné nížiny kolem toku Moravy, poskytující příhodné podmínky 

pro zemědělství. Druhou oblastí jsou dosud téměř nedotčená horská území, která 

nabízejí možnosti pro specifické formy zemědělské produkce, jako například 

ekologické zemědělství, pastevectví apod.  

Povrch 

Povrch Zlínského kraje je převážně hornatý, tvořený pahorkatinami a pohořími, 

ale část kraje v povodí řeky Moravy tvoří rovinatá úrodná oblast. Moravskoslezské 
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Beskydy s nejvyšší horou Čertův mlýn (1206 m) leží v severní části kraje, na východě 

jsou to pak Javorníky s nejvyšším vrcholem Velký Javorník (1071 m), směrem k jihu se 

rozkládají Bílé Karpaty, které tvoří hranici se Slovenskem a jejichž nejvyšší horou je 

Velká Javořina (970 m). Území kraje dále tvoří na severu Hostýnsko – Vsetínská 

hornatina a Vizovická vrchovina a na západě Chřiby s nejvyšším vrcholem Brdo 

(587 m), jižní část Hornomoravského úvalu a severní část Dolnomoravského úvalu. 

Vodstvo 

Největší řekou kraje je Morava, pramenící pod Kralickým Sněžníkem. K menším 

tokům patří Bečva, Dřevnice, Olšava, Vlára nebo Senice. Na řece Moravě byl Tomášem 

Baťou ve 30. letech 20. století vybudován 60 km dlouhý Baťův kanál, který dnes slouží 

k rekreaci. 

Na území kraje se nachází vodní nádrž Koryčany, Luhačovická přehrada, vodní 

nádrž Bystřička, vodní nádrž Ludkovice, Kolekač, Ordějov, Blatnička, Karolinka. 

Chráněná území 

Kraj má 2 chráněné krajinné oblasti (Beskydy, Bílé Karpaty), 6 národních 

přírodních rezervací, 2 národní přírodní památky, 38 přírodních rezervací a 123 

přírodních památek. Pro ochranu krajiny a krajinného rázu je v kraji vyhlášeno 

6 přírodních parků. Chráněné krajinné oblasti zaujímají rozlohu 117 167 ha, maloplošná 

chráněná území mají rozlohu 2 069 ha. 

Zemědělství 

Z celkové rozlohy kraje o výměře 396 356 ha připadá na zemědělskou půdu 

194 564 ha. Z toho orná půda tvoří 64 %, trvalé travní porosty 29 %, zahrady 5 % 

a ovocné sady a vinice po 1 %. Přibližně 30 000 ha z celkové plochy zemědělské půdy 

je obhospodařováno ekologicky. Zemědělství v kraji je zaměřeno na produkci potravin, 

ochranu a údržbu krajiny a hospodaří zde asi 1600 evidovaných subjektů a přes 200 

ekofarem (viz Příloha 2). 

Výměra nezemědělské půdy je 201 791 ha a tvoří ji převážně lesní plochy, které 

zaujímají 40 % celkové rozlohy kraje. Zlínský kraj tak má třetí největší podíl lesů 

v České republice. 
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5.1.4 Kultura, atraktivity a sportovní a zájmové aktivity 

Ve Zlínském kraji se prolínají tři etnografické a geografické oblasti, Haná, 

Slovácko a Valašsko, což je příčinou neobyčejné přírodní a kulturní rozmanitosti kraje.  

Venkovský cestovní ruch není jen o ubytování a stravování ve venkovském 

prostředí, ale i o aktivitách a službách, které jsou v místě rekreace nebo v blízkém okolí 

k dispozici.  

Kultura a kulturní akce 

Ve Zlínském kraji je k dispozici 59 muzeí, 60 galerií, 31 stálých kin, 8 divadel 

a 44 přírodních amfiteátrů. V kraji se každoročně konají zajímavé kulturní akce. 

K nejzajímavějším kulturním akcím na Zlínsku patří Mezinárodní festival filmů pro děti 

a mládež, mezinárodní divadelní festival Setkání – Stretnutie, Festival dechových 

a folklorních souborů, Vizovické Trnkobraní. Zajímavou akcí je i nejvýznamnější rally 

v republice Barum Rally Zlín. Slovácko je známé Jízdou králů ve Vlčnově, 

Mezinárodním folklórním festivalem ve Strážnici, Slováckými slavnostmi vína a Letní 

filmovou školou v Uherském Hradišti. Valašsko může nabídnout Valašský špalíček 

(hudební festival na křižovatce žánrů), Mezinárodní folklórní festival Na rynku (festival 

lidových tanců a písní) v Bystřici pod Hostýnem nebo Rožnovské slavnosti. 

Kroměřížsko láká na Hanácké slavnosti v Chropyni, na Mezinárodní festival 

vojenských hudeb v Kroměříži nebo na Týden židovské kultury v Holešově. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1: Jízda králů ve Vlčnově (zdroj: www.jizdakralu.vlcnov.cz) 

Památky a atraktivity 

Na území kraje se nachází množství kulturně historických památek. Mezi ně patří 

13 národních kulturních památek, jedna památka světového kulturního dědictví 
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UNESCO v Kroměříži, 1 městská památková rezervace taktéž v Kroměříži, 3 vesnické 

památkové rezervace, 14 městských památkových zón a 3 vesnické památkové zóny. 

Hrady, zámky a zříceniny 

Zlínský kraj má v oblasti hradů a zámků rozhodně co nabídnout. Kromě 

Arcibiskupského zámku se zahradami v Kroměříži, který patří na Seznam UNESCO, se 

v kroměřížském okrese nachází zámek Cetechovice, barokní zámek v Bystřici pod 

Hostýnem, renesanční zámek v Chropyni, neorenesanční zámek v Přílepech, zámek 

v Holešově, klasicistně - empírový zámek s parkem v Hošticích a zříceniny gotických 

hradů Cimburk u Koryčan, Křídlo u obce Brusné a Obřany u Chvalčova. Goticko-

renesanční hrad Buchlov a barokní zámek v Buchlovicích, novogotický romantický 

zámek Nový Světlov v Bojkovicích, barokní zámek v Uherském Brodě a zámek 

v Uherském Ostrohu – to je nabídka okresu Uherské Hradiště. V okrese Vsetín se 

nachází pouze klasicistně upravený zámek Kinských ve Valašském Meziříčí a barokní 

zámek ve Vsetíně. V okrese Zlín je k vidění zřícenina hradu Brumov, goticko-

renesanční hrad Malenovice, zámek na Lešné, barokní zámek ve Vizovicích 

a renesanční zámek ve Zlíně. Významnou církevní památkou je klášter na Velehradě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 2: Arcibiskupský zámek v Kroměříži (zdroj: www.mesto-kromeriz.cz) 

Skanzeny 

Ve Zlínském kraji se nachází archeologický skanzen v Modré u Velehradu, 

dřevěné městečko, mlýnská dolina a valašská dědina ve skanzenu v Rožnově pod 

Radhoštěm, skanzen v Rymicích, skanzen ve Velkých Karlovicích a rolnický dům 

a hospodářství ve Vlčnově. 
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Mlýny 

Ve Zlínském kraji se dochovalo 6 větrných mlýnů, jedny mlýnské základy ve 

Střílkách a jeden mlýnský památník v Žeranovicích. Čtyři z dochovaných mlýnů jsou 

přístupné jako muzeum (Rožnov pod Radhoštěm, Rymice, Štípa a Velké Těšany), dva 

zbývající mlýny v Kunkovicích a Těšnovicích slouží k rekreaci. 

Rozhledny 

Na území Zlínského kraje stojí 15 rozhleden. Nejvyšší je rozhledna na Doubravě 

u Vizovic (55 m), následuje rozhledna Rovina u Uherského Hradiště (49,5 m) a dále 

rozhledna Čartak v Beskydech (40 m), rozhledna na Vartovně u Seninky (37 m), 

rozhledna Lhotka u Uherského Brodu (35 m), betonová vyhlídková věž „maják Šrotík“ 

ve Starém Městě (27 m), kamenná rozhledna Brdo v Chřibech (23,9 m), dřevěná 

rozhledna Velký Lopeník v Bílých Karpatech (22 m) a rozhledna na Královci 

u Valašských Klobouk (21,5 m). K menším rozhlednám patří rozhledna na Čubově 

kopci u Francovy Lhoty (18 m), kamenná rozhledna na Hostýně (15 m), rozhledna nad 

obcí Jarcová u Valašského Meziříčí (14 m), dřevěná rozhledna u Modré u Uherského 

Hradiště (8,5 m) a rozhledna Douby u Vážan (8 m). Nejnižší je rozhledna na Búřově 

u Valašské Bystřice (6 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3: Rozhledna Vartovna (zdroj: www.rozhledny.webzdarma.cz) 

Hipoturistika 

V posledních letech se v kraji velmi rozvinula hipoturistika. Jedná se o jezdecký 

cestovní ruch, jehož účastníci jsou motivováni vyjížďkami na koních a odehrávající se 

nejčastěji v rámci pobytu na koňské farmě nebo v horstelu. Může být též součástí 

léčebného cestovního ruchu (hipoterapie). [10]  
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Ve Zlínském kraji jsou tři koňské trasy, Jezdecký okruh Valašsko, Jezdecký okruh 

Zlínsko a Malý jezdecký okruh Slovácka a kolem 20 poskytovatelů hipoturistiky. Více 

informací o hipoturistice ve Zlínském kraji je k dispozici na stránkách www.hyje.cz. 

Cykloturistika 

Zlínský kraj má po Praze druhou nejrozsáhlejší síť cyklostezek (166 km) v rámci 

České republiky. V roce 2009 bylo v ČR nově vybudováno 221 km cyklostezek, 

z čehož 23,9 %, to je 52,9 km, bylo realizováno právě ve Zlínském kraji. 

V kraji je 51 turistických zařízení certifikovaných logem Cyklisté 

vítání. V okrese Kroměříž jsou to 3 objekty, okres Uherské Hradiště 

může nabídnout 16 certifikovaných zařízení, mezi které patří i Centrum 

Veronica v Hostětíně. Penzion Ve dvoře u kříža patří mezi 24 objektů s tímto logem 

v okrese Vsetín. Osm zařízení se nachází také v okrese Zlín. 

5.1.1 Ubytovací možnosti pro turisty 

Ve Zlínském kraji je množství ubytovacích zařízení. Český statistický úřad 

eviduje v regionu 352 hromadných ubytovacích zařízení s 20 926 lůžky. Pro venkovský 

cestovní ruch je typické spíš decentralizované ubytování s omezenou ubytovací 

kapacitou a navíc rozptýlené do krajiny, tomu odpovídá ubytování v soukromí, 

v chatách nebo chalupách a samozřejmě na farmách a statcích. Zlínský kraj disponuje 

druhým nejvyšším počtem ekofarem (přes 200 ekofarem) v České republice, a proto má 

velký potenciál pro rozvoj venkovského cestovního ruchu. Mnoho majitelů těchto 

ekofarem do budoucna plánuje rozšířit své podnikání o agroturistiku. 

V kraji se nachází také velké množství rekreačních chat a chalup, kempů 

a penzionů, které jsou taktéž vhodné k ubytování v oblasti venkovského cestovního 

ruchu. 
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6. OBJEKTY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU 

VE ZLÍNSKÉM KRAJI 

K vytvoření této kapitoly byly využity převážně internetové zdroje. Množství 

informací o jednotlivých objektech se proto odvíjí od kvality zpracování jejich 

internetových stránek. Některé objekty nejsou bohužel dostatečně popsány kvůli 

nesdílnosti jejich majitelů. 

Předmětem mého zkoumání byly ubytovací objekty, které se zaměřují na 

agroturistiku a mají na internetu své vlastní stránky. Zkoumala jsem 7 vybraných 

ubytovacích zařízení. V okrese Uherské Hradiště jsem si vybrala 4 objekty – 

Ekopenzion Veronica v Hostětíně, Agropenzion Sádky v Kunovicích, Agropenzion 

ve Vápenici a Dvorec u Kavků ve Vyškovci. Horský penzion Severka ve Valašské 

Senici a Penzion Ve dvoře u kříža ve Velkých Karlovicích patřily k mému zkoumání 

v okrese Vsetín. V okrese Zlín jsem se věnovala Biofarmě Juré v Lužkovicích. V okrese 

Kroměříž jsem neobjevila žádné ubytovací zařízení poskytující agroturistické služby 

s vlastními webovými stránkami, a proto tento okres není v mé práci zastoupen. 

U každého modelového objektu jsem se v prvé řadě zaměřila na lokalitu jeho 

výskytu, tedy obec, pod kterou ubytovací zařízení spadá. Stručně jsem charakterizovala 

obec, její infrastrukturu a služby. To vše jsem doplnila obrázky a mapou. Poté jsem se 

zaměřila na samotný objekt, kde jsem popsala jeho polohu, ubytovací služby, stravovací 

služby, ostatní nabízené služby a aktivity pro hosty a zhodnotila jsem jeho internetové 

stránky. Vše jsem opět doplnila fotografiemi a mapkou. 

 

6.1 Hostětín (okres Uherské Hradiště) 

Hostětín leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, 5 km 

severovýchodně od města Bojkovice. Celá obec se rozkládá v údolí 

potoka Kolelače. V katastru obce o výměře 364 ha se při východním okraji nachází 

přírodní památka Žleb (Pod Bukovinou). Hostětín patří do mikroregionu Bojkovsko 

a Uherskobrodsko. 

Obec je proslulá hlavně díky realizaci mnoha projektů, založených na využívání 

místních zdrojů a technologií šetrných k životnímu prostředí. K těmto projektům patří 

vybudování kořenové čistírny odpadních vod, výtopny na biomasu, sušírny ovoce, 

moštárny s bioprodukcí, pasivní budovy, solárních panelů na střechách některých domů 
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a šetrného veřejného osvětlení. Hlavně díky těmto projektům navštívil Hostětín dne 

22. března 2010 britský následník trůnu, princ Charles, který se o udržitelný rozvoj 

velmi zajímá. 

Hostětín je vhodný pro rekreaci v létě i v zimě. Pasivní dům Centrum Veronica 

nabízí mnoho akcí po celý rok. Jedná se o různé exkurze, semináře a vzdělávací 

programy s ekologickou tématikou pro školy i veřejnost, ale i praktické kurzy nebo 

zábavné programy pro rodiče s dětmi. Koncem září se v obci koná Jablečná slavnost, 

která každoročně přiláká spoustu turistů. Územím obce prochází Bojkovická naučná 

stezka a naučná stezka Po zelené Hostětínem. Obě tyto stezky jsou vhodné jak pro pěší 

turistiku, tak pro cykloturistiku. Zajímavostí je 15 dřevěných soch rozmístěných 

do krajiny v okolí Hostětína a sousedních obcí. Tyto sochy vznikly při česko-

slovenském sochařském sympoziu v roce 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Socha Jahodiska a socha Adam a Eva (zdroj: www.hostetin.cz) 

Návštěvníkům obce je k dispozici fotbalové hřiště, nové dětské hřiště a veřejná 

knihovna. Ubytování je možné v rekreačním domě Na staré hospodě, o ubytovací 

kapacitě 20 lůžek nebo v ekopenzionu Centra Veronica, jak bude popsáno dále.  

Do Hostětína se lze dostat odbočením ze silnice II. třídy č. 495 ve směru 

z Uherského Brodu do Brumova - Bylnice. Obec je přístupná autobusem z Bojkovic 

nebo ze Slavičína i vlakem po trati č. 341 Veselí nad Moravou – Vlárský průsmyk. 

Hostětín má na internetu své vlastní stránky www.hostetin.cz. Jsou velmi pěkně 

zpracované a nabízejí spoustu informací a fotografií pro své obyvatele i pro turisty. 

K dalším webovým zdrojům patří www.mikroregion-bojkovsko.cz nebo 

www.hostetin.veronica.cz. 
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Mapka 2: Hostětín na mapě (zdroj: www.mapy.cz) 

Počet obyvatel 241 (k 31.12.2009) 

Průměrný věk obyvatel 42 (k 31.12.2008) 

Nadmořská výška 335 – 530 m n.m. 

Katastrální výměra  364 ha 

Podnikatelské subjekty 49 (k 31.12.2009) 

Tab. 2: Základní statistická data ČSÚ o obci (zdroj: www.risy.cz) 

 

6.1.1 Ekopenzion v Centru Veronica 

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace 

Českého svazu ochránců přírody Veronica. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak 

městským, tak venkovským prostředím. Veronica vydává od roku 1986 stejnojmenný 

environmentálně kulturní časopis, založila a rozvíjí ekologické poradenství v České 

republice a vybudovala Centrum Veronica Hostětín, kde ověřuje teoretické poznatky na 

modelových projektech udržitelného rozvoje.  

V Hostětíně se nachází první certifikovaný ekopenzion na Moravě. 

V listopadu 2007 byla Centru udělena licence k používání ekoznačky 

Ekologicky šetrná služba v kategorii turistické ubytovací služby. Tato 

značka v tomto ekopenzionu zaručuje: 

 maximální úspory energie díky konceptu pasivního domu 

 využívání energie z biomasy (z místní výtopny) a slunce (solární kolektory) 

 vybavení spotřebiči energetické třídy A 

 přírodní materiály v interiérech, dřevěné výrobky z FSC certifikovaných lesů aj. 
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 koncept předcházení a třídění odpadů 

 vaření z BIOpotravin a Fair Trade surovin 

 recyklovaný papír, čisticí prostředky s ekoznačkou 

 využívání dešťové vody pro splachování WC a řady dalších opatření [21] 

Dále je tento penzion držitelem certifikátu ECEAT a cyklistického certifikátu Cyklisté 

vítáni. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapka 3: Umístění Centra Veronica na mapě (zdroj: www.mapy.cz) 

Centrum Veronica je umístěno u silnice, ale ubytovací část budovy stojí 

v jabloňovém bio-sadu se starou sušírnou ovoce. Nabízí ubytování o kapacitě 25 lůžek 

v 10 pokojích s 2 až 4 lůžky (1 x 4 lůžka, 3 x 3 lůžka, 6 x 2 lůžka). Každý pokoj má 

vlastní sociální zařízení se sprchovým koutem a WC. V penzionu není televize ani 

rádio, zato mají hosté k dispozici internet zdarma, denní tisk a časopisy a nabídku knih 

s ekologickou tématikou. Na vyžádání si hosté mohou zapůjčit společenské hry 

a sportovní potřeby. Stravování je zajišťováno v penzionu. Větší skupiny osob (10 

a více osob) mohou využít polopenze nebo plné penze. V nabídce je i možnost 

vegetariánského nebo dietního stravování, celodenní pitný režim a svačinky. Pro 

jednotlivce je k dispozici vybavená kuchyňka. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Ukázka ubytování v Centru Veronica (zdroj: www.hostetin.veronica.cz) 
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Ceny ubytování 

Základní cena - osoba / noc  330 Kč 

sleva při pobytu 3 a více nocí 10 %   297 Kč 

sleva pro skupinu nad 15 osob 10 %   297 Kč 

sleva pro neziskové organizace a školy 10 % 297 Kč 

sleva při použití veřejné dopravy 10 % 297 Kč 

turisté mimo sezónu (listopad-únor) 10 % 297 Kč 

Děti do 3 let – bez nároku na lůžko 0 Kč 

Děti do 6 let – sleva 40 % 198 Kč 

 

Ceny stravování 

Plná penze (oběd masitý, večeře vegetariánská) 320 Kč 

Snídaně 70 Kč 

Oběd včetně polévky a nápoje / jídlo s masem 150 Kč 

Oběd včetně polévky a nápoje / vegetariánské jídlo 130 Kč 

Večeře včetně nápoje / jídlo s masem 120 Kč 

Večeře včetně nápoje / vegetariánské jídlo 100 Kč 

Plná penze – děti 180 Kč 

Snídaně – děti 40 Kč 

Oběd včetně polévky a nápoje – děti 80 Kč 

Večeře včetně nápoje – děti 60 Kč 

 

Aktivity a služby pro hosty 

Návštěvníci se mohou zúčastnit exkurze po modelových projektech udržitelného 

rozvoje. Přibližná doba výkladu se pohybuje kolem 3 hodin, přičemž 1 hodina výkladu 

stojí 25 Kč. 

Pro základní a střední školy Centrum nabízí řadu výukových programů a interaktivních 

exkurzí. Od letošního roku do nabídky zařadili i pobytový program (3 – 5 dní) s názvem 

Udržitelný rozvoj všemi smysly. 

Centrum Veronica dále nabízí vzdělávací a zábavné pobyty pro všechny věkové 

kategorie. V nabídce je například Víkend pro aktivní seniory, Víkend pro aktivní 

mozek, Tábor pro rodiče s dětmi (6-10 let) nebo Dovolená s programem pro děti. 

Prostory Centra je možné pronajmout na firemní i soukromé akce. K dispozici je 50 

míst k sezení, při firemních akcích plně vybavený sál (dataprojektor, notebook, flip-
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chart, WiFi, ozvučení, CD přehrávač), a možnost zajištění doprovodného programu dle 

domluvy (exkurze, hudební doprovod). 

Turistické cíle v okolí 

Brumov - Hradní zřícenina  

Bojkovice - Zámek Nový Světlov  

Luhačovice – Lázně se stavbami Dušana Jurkoviče  

Slavičín – Pivečkův lesopark se sochami řady výtvarníků  

Muzea - Slavičín, Bojkovice, Šanov  

Koupání – Slavičín, Bojkovice, Uherský Brod 

Centrum Veronica má velmi obsáhlé a pěkně zpracované internetové stránky 

www.hostetin.veronica.cz. Je zde spousta informací o modelových projektech 

udržitelného rozvoje v obci, o nabízených aktivitách a programech, o Centru Veronica 

a penzionu samotném a další. Nechybí ani velmi rozsáhlá fotogalerie. Stránky jsou 

vytvořeny i v anglické mutaci. Informace o Centru Veronica jsou i na stránkách 

Ekologického institutu Veronica www.veronica.cz. 

Rezervace ubytování je možná přes provozní Centra Veronica, paní Renatu 

Bolečkovou, na telefonu 572 630 670 nebo na emailu renata.boleckova@veronica.cz. 

Další možností je rezervace na stránkách www.eceat.travel/fx/cz nebo www.perfect-

travel.eu. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Obr. 6: Centrum Veronica Hostětín (zdroj: www.hostetin.veronica.cz) 
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6.2 Kunovice (okres Uherské Hradiště) 

Město Kunovice se nachází v jihozápadní části Zlínského kraje asi 

3 km jižně od centra Uherského Hradiště. Kunovice leží v úrodné nížině 

Dolnomoravského úvalu na řece Olšavě, která nedaleko za městem ústí 

do řeky Moravy. Je součástí městské aglomerace Uherské Hradiště, Staré Město, 

Kunovice. V katastru města se nenachází žádné chráněné území. Přírodní zajímavostí je 

Kunovický les s naučnou stezkou. Město je členem mikroregionu Dolní Poolšaví, 

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě a členem 

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Region Slovácko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob. 7: Jízda králů v Kunovicích (zdroj: www.mesto-kunovice.cz) 

Kunovice jsou důležitou dopravní křižovatkou a jsou známy především výrobou 

letadel, kterou dnes připomíná letecké muzeum. Kunovice jsou proslulé svým folklórem 

a řadou zachovalých lidových tradic. Jednou za dva roky v květnu se zde koná tradiční 

Jízda králů. V červnu je jeden týden věnován mezinárodnímu dětskému folklórnímu 

festivalu Kunovské léto. Zajímavou kulturní akcí měsíce září jsou Svatováclavské hody 

s právem. Kunovice nabízí turistům mnoho způsobů vyžití. V leteckém muzeu si mohou 

prohlédnout exponáty historických letadel nebo využít nabídky Slováckého aeroklubu 

a proletět se větroněm, získat výcvik v seskocích s padákem nebo vzlétnout 

horkovzdušným balónem. Vhodné místo pro trávení letní dovolené je kunovické 

koupaliště s desetimetrovým skokanským můstkem, brouzdalištěm a hřištěm pro 

plážový volejbal. Rovinatý nenáročný terén je vhodný pro pěší turistiku, cykloturistiku 

i hipoturistiku a běžkařské lyžování. Městem prochází cyklostezka č. 47 Moravská, jež 

je součástí dálkové cyklotrasy EuroVelo č. 9 vedoucí z Polska do Rakouska. Další 

cyklotrasy vedoucí přes Kunovice jsou Kolem Baťova kanálu, S dětmi na kole kolem 
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Baťova kanálu, Technické a přírodní památky Uherskohradišťska, Vinařská stezka 

Uherskohradišťská a Napříč Dolním Poolšavím. Kunovice jsou členem obecně 

prospěšné společnosti Hyjé – koně Zlínského kraje. Městem vede jezdecká trasa Malý 

jezdecký okruh Slovácka. K nejvýznamnějším památkám Kunovic patří kostel sv. Petra 

a Pavla a památkový domek č. p. 679 v ulici Záhumní se stálou expozicí života na 

Slovácku v 19. století. 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Obr. 8: Kostel sv. Petra a Pavla a Letecké muzeum (zdroj: www.mesto-kunovice.cz) 

Kunovice, jako většina měst, poskytují všestranné služby. Ve městě je městské 

informační centrum, pošta, několik zdravotnických zařízení, policejní stanice, množství 

různých prodejen, mateřská školka, dvě základní školy, základní umělecká škola, 

střední škola, gymnázium, vyšší odborná škola, soukromá vysoká škola a jazyková 

škola. Dále je zde veřejná knihovna, kino, muzeum a další zařízení pro kulturní vyžití. 

Město nabízí množství ubytovacích a stravovacích zařízení, koupaliště a několik hřišť. 

Do Kunovic se lze dostat po silnici I. třídy č. E 50. Autobusem je město přístupné 

z Uherského Hradiště, z Uherského Brodu, z Hodonína nebo ze Strážnice. Městem 

prochází železniční trať č. 341 Veselí nad Moravou – Vlárský průsmyk a trať č. 345 

Kunovice – Staré Město u Uherského Hradiště. V Kunovicích je možné přistát na 

mezinárodním letišti s nepravidelnou dopravou. 

Kunovice mají vlastní, velmi obsáhlé internetové stránky www.mesto-

kunovice.cz. Stránky jsou vytvořeny v anglické a německé mutaci, připravovaná je 

i mutace ruská. Stránky jsou pěkně graficky zpracovány a nachází se zde velké 

množství informací pro místí obyvatelé i pro turisty. Další informace o Kunovicích 

nabízí například internetové zdroje www.dolni-poolsavi.cz a www.slovacko.cz. 
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Počet obyvatel 5498 (k 31.12.2009) 

Průměrný věk obyvatel 40,7 (k 31.12.2008) 

Nadmořská výška 198 m n.m. 

Katastrální výměra 2854 ha 

Podnikatelské subjekty 1213 (k 31.12.2009) 

Tab. 3: Základní statistická data ČSÚ o obci (zdroj: www.risy.cz) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mapka 4: Kunovice na mapě (zdroj: www.maps.google.cz) 

 

6.2.1 Agropenzion Sádky 

Agropenzion Sádky leží na břehu řeky Olšavy v Kunovicích, vzdálených pouhých 

20 minut chůze od centra Uherského Hradiště. Nachází se spolu s rybníkem a biosady 

jabloní a švestek v oploceném areálu ekofarmy o výměře 5 ha. V těsné blízkosti 

agropenzionu vede vinařská stezka. Ekofarma Sádky je členem svazu PRO-BIO. 

V agropenzionu je k dispozici restaurace s barem pro 40 lidí, zastřešená venkovní 

terasa s grilem a výhledem na rybník pro 60 lidí, salónek s krbem pro 16 lidí a učebna 

s osmi počítači vhodná k PC kurzům a školení. Restaurace i salónek jsou vybaveny 

projektorem, televizí a zvukovou aparaturou. V celém objektu je možnost připojení 

k internetu.  

Agropenzion nabízí sezónní a mimosezónní ubytování ve dvou apartmánech a ve 

dvou pokojích o počtu 10 lůžek s možností pěti přistýlek. V každém luxusně zařízeném 

pokoji je TV, telefon, zásuvka k připojení k internetu a vlastní koupelna se sprchou 

a WC. Apartmány se skládají z místnosti se třemi lůžky, koupelny s parní saunou 

a obývacího pokoje s rozkládací pohovkou. Apartmány jsou odděleny dveřmi, které lze 
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na požádání odemknout, čímž dojde k propojení obou apartmánů. Pokoje jsou 

dvoulůžkové, jeden s možností dvou přistýlek, druhý s možností jedné přistýlky. 

Agropenzion zajišťuje i stravování od snídaní až po all inclusive. Součástí stravování 

jsou různé místní speciality, jako grilované ryby, pravé domácí slovácké klobásy nebo 

grilovaná vepřová žebra s domácím chlebem. V případě zájmu je možnost zajištění 

stravy v bio kvalitě. Agropenzion také pravidelně organizuje různé tématické kulinářské 

akce, jako domácí zabijačky nebo rybí hody apod. 

Ceník ubytování a stravování 

Položka 
Sezóna (1.5. – 30.9.) Mimosezóna (1.10. – 30.4.) 

Dospělý Dítě (3 – 12 
let) Dospělý Dítě (3 – 12 let) 

Lůžko se snídaní v pokoji 490 Kč 390 Kč 390 Kč 340 Kč 

Lůžko se snídaní v apartmánu 590 Kč 490 Kč 490 Kč 440 Kč 

Příplatek za polopenzi (bez 
nápojů) 99 Kč 

Příplatek za plnou penzi (bez 
nápojů) 199 Kč 

Příplatek All Inclusive 399 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Agropenzion Sádky a rybník s posezením (zdroj: www.farmasadky.cz) 

Aktivity a služby pro hosty 

V oploceném areálu je zajištěno parkování zdarma. 

Vlastní rybník s průzračnou vodou a malou písečnou pláží s molem nabízí množství 

aktivit. V létě láká turisty ke koupání a opalování nebo k projížďce na pramici, kterou si 

mohou hosté půjčit ve dne i v noci. Zájemci o rybaření si mohou po zakoupení 

rybářského lístku (100 Kč/den) zapůjčit potřebné vybavení a zkusit ulovit rybu, kterou 
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si následně mohou nechat v penzionu připravit k jídlu. U rybníka je také velké ohniště 

vhodné na táboráky a posezení s kytarou. V zimě se dá na rybníce bruslit. 

Dále jsou v areálu k dispozici upravené plochy pro míčové hry, stolní tenis, stolní fotbal 

nebo možnost zapůjčení kola k projížďkám po vinařské stezce nebo okolí. 

V agropenzionu je možné uspořádat různé firemní akce, školení, oslavy a další akce. 

K těmto akcím je k dispozici hlavní sál restaurace, salónek, venkovní terasa a zahradní 

restaurace U komára, což je zastřešené venkovní posezení pro 80 lidí s pódiem 

a samostatným výčepem. V případě zájmu je také možnost postavení party stanů. 

Turistické cíle v okolí 

Uherské Hradiště – památky, kulturní akce 

Hrad Buchlov a zámek a zámecká zahrada v Buchlovicích 

Projížďky po řece Olšavě, Moravě, po Baťově kanálu 

Slovácký vinný sklep – návštěva a degustace místních vzorků 

Koupání – Ostrožská Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapka 5: Umístění Agropenzionu Sádky na mapě (zdroj: www.farmasadky.cz) 

Agropenzion Sádky má na internetu své stránky www.farmasadky.cz. Stránky 

mají pěknou grafiku a obsahují spoustu informací i fotografií. Na stránkách není 

možnost objednávky ubytování a služeb, jsou zde pouze kontaktní údaje. Rezervace 

ubytování je možná na stránkách www.ubytovani.cz, kde je objekt prezentován. Jako 

„pohodový víkend v agropenzionu“ je pobyt v tomto penzionu nabízen a doporučován 

na stránkách www.jedem.cz. 
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6.3 Vápenice (okres Uherské Hradiště) 

Obec Vápenice se rozkládá na moravsko-slovenském pomezí 

v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Leží v údolí Krátkovského 

potoka 16 km jihovýchodně od Uherského Brodu. Do katastru obce patří dvě přírodní 

památky Mravenčí louka (Rubaniska) a V Krátkých. Obec je členem mikroregionu Bílé 

Karpaty a Sdružení měst a obcí Bojkovsko. 

Vápenice je vyhledávaným místem k odpočinku s množstvím rekreačních chat 

a chalup. Obec láká turisty především na agroturistiku a zimní dovolenou. Mikulčin 

vrch, který leží nedaleko Vápenice, patří každou zimu k nejnavštěvovanějším místům 

Bílých Karpat. Nachází se zde lyžařský areál s několika sjezdovkami a vleky. Obcí 

prochází dvě naučné stezky – naučná stezka Moravské Kopanice a naučná stezka Okolo 

Hrozenkova, vhodné pro pěší i pro cyklisty. Ve Vápenici se nedochovaly žádné 

významné památky, obec je však vyhlášená výrobou vyřezávaných dřevěných 

holubiček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Chata Lopata na Mikulčině vrchu (zdroj: www.chatalopata.ic.cz) 

V obci je veřejná knihovna, prodejna potravin a firma Gorstring vyrábějící struny 

na hudební nástroje. Turisté mají možnost ubytovat se v penzionu Patrik, v penzionu 

Rosy, v chatě Lopata, v chatě Kopanice nebo v Agropenzionu Vápenice, jež bude 

popsán dále. 

Do Vápenice se lze dostat ze Starého Hrozenkova odbočením ze silnice I. třídy 

č. E50 ve směru Uherský Brod – Trenčín (SK). Autobusem je obec dostupná 

z Uherského Brodu, kde se nachází také nejbližší vlaková stanice. 

Obec Vápenice se prezentuje na webových stránkách www.vapenice.cz. Stránky 

jsou vytvořeny pouze v českém jazyce a poskytují informace převážně pro místní 
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obyvatele. Další informace o obci jsou k nalezení na stránkách www.mas-bojkovsko.cz 

nebo www.mikroregion-bojkovsko.cz. 

Počet obyvatel 189 (k 31.12.2008) 

Průměrný věk obyvatel 41,2 (k 31.12.2008) 

Nadmořská výška 360 – 780 m n.m. 

Katastrální výměra 988 ha 

Podnikatelské subjekty 53 (k 31.12.2009) 

Tab. 4: Základní statistická data ČSÚ o obci (zdroj: www.risy.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapka 6: Vápenice na mapě (zdroj: www.maps.google.cz) 

 

6.3.1 Agropenzion Vápenice 

Agropenzion Vápenice se nachází na polosamotě v obci Vápenice, která leží 

nedaleko Starého Hrozenkova v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Kolem 

penzionu vede naučná stezka Okolo Hrozenkova. Majiteli agropenzionu je rodina 

Michalců, zodpovědnou vedoucí paní Emílie Masaříková. 

Ubytování je celoročně nabízeno ve dvou, tří a pětilůžkových pokojích o celkové 

kapacitě 35 lůžek se společným sociálním zařízením na patře. Agropenzion je moderně 

vybaven a nechybí v něm ani společenská místnost s televizí, videem a minibarem. 

Stravování je zajišťováno v penzionu formou polopenze nebo plné penze. Ceny 

ubytování a stravování jsou smluvní po telefonické dohodě. V oploceném areálu 

penzionu se nachází také chata, jež nabízí ubytování ve dvou samostatných částech s 5 

lůžky, sociálním zařízením a kuchyňkou. Dále je v areálu k dispozici venkovní bazén, 

hřiště, krytý altánek a ohniště s posezením. 
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Obr. 11: Ukázka ubytování v Agropenzionu Vápenice (zdroj: www.agropenzion.cz) 

Aktivity a služby pro hosty 

Možnost parkování osobních automobilů v oploceném areálu penzionu. Okolní krajina 

penzionu je vhodná pěší turistiku, cykloturistiku, v zimě pro lyžování a běžkování. 

Další možností trávení času v této lokalitě je sběr lesních plodů a houbaření. 

Agropenzion nabízí možnost pořádání firemních akcí a různých školení. Dále je 

penzion vhodný pro školy v přírodě, dětské letní tábory, lyžařské výcviky a ozdravné 

pobyty. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Agropenzion Vápenice (zdroj: www.agropenzion.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapka 7: Umístění Agropenzionu Vápenice na mapě (zdroj: www.mapy.cz) 
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Turistické cíle v okolí 

Bojkovice – zámek Nový Světlov 

Velký Lopeník - rozhledna 

Koupání – Chata Valmont, Starý Hrozenkov, Uherský Brod 

Lyžování – Mikulčin vrch 

Agropenzion Vápenice je prezentován na webu www.agropenzion.cz. Stránky 

jsou vytvořeny i v německé mutaci, ale nejsou příliš dobře zpracovány. Podávají 

neúplné informace o penzionu a ubytovacích a stravovacích službách. Jsou zde pouze 

kontaktní údaje bez možnosti rezervace. Rezervace je možná například na stránkách 

www.hledej-ubytovani.cz. 

 

6.4 Vyškovec (okres Uherské Hradiště) 

Obec Vyškovec leží na moravsko-slovenském pomezí 

v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty jihovýchodně od Uherského 

Brodu. Vyškovec patří do specifické národopisné oblasti Moravské Kopanice. 

V katastru obce o výměře 1119 ha se nachází dvě přírodní památky Chmelinec a Pod 

Hribovňou a přírodní rezervace Ve Vlčí. Vyškovec patří do mikroregionu Bílé Karpaty, 

Bojkovsko a Uherskobrodsko. 

Vyškovec je rekreační obcí s řadou chatových osad. V zimním období nabízí 

možnost lyžování u horské chaty Valmont, kde je vybudovaná sjezdová trať 

s lyžařským vlekem. Ve Vyškovci se nachází dvě poutní místa, která stojí za návštěvu. 

Vysoko nad obcí vztyčený památník amerických pilotů bombardérů B-17G a nově 

zbudovaná zvonička s hudbou, která se spouští automaticky s příchodem návštěvníka. 

V obci se dochovaly domy s č.p. 12, 40 a 63 a zemědělská usedlost s č.p. 44, jež jsou 

ukázkami lidové kopaničářské architektury. Obcí vede trasa naučné stezky Okolo 

Hrozenkova a cyklotrasa Bílé-Bielé Karpaty. 

Obr. 13: Památník amerických pilotů a Zvonička s hudbou (zdroj: www.antee.cz/vyskovec) 
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Ve Vyškovci je veřejná knihovna, hřiště a bazén u chaty Valmont, kde je možné 

se ubytovat, jako i v chatě Čerepácha, v chalupě na Vyškovci s malým muzeem, 

v soukromé chatě u pana Hodného nebo ve Dvorci u Kavků. 

Do Vyškovce se lze dostat odbočením ze silnice I. třídy č. E50 vedoucí 

z Uherského Brodu do Trenčína na Slovensku. Autobusovou dopravou z 25 km 

vzdáleného Uherského Brodu nebo z Bojkovic, jež jsou vzdáleny 16 km. Po železnici 

není Vyškovec dostupný, nejbližší vlaková stanice se nachází v Bojkovicích na trati 

č. 341 Veselí nad Moravou - Vlárský průsmyk. 

Vyškovec je na webu prezentován na stránkách www.antee.cz/vyskovec 

a www.vyskovec.cz. Tyto stránky podávají pouze základní informace o obci 

a o fungování obecního úřadu. Stránky nejsou příliš vhodné pro turisty, neobsahují 

informace o atraktivitách v okolí ani mnoho fotografií. Další webové zdroje o obci jsou 

www.mikroregion-bojkovsko.cz a www.mas-bojkovsko.cz/vyskovec. 

 

Počet obyvatel 149 (k 31.12.2008) 

Průměrný věk obyvatel 41,7 (k 31.12.2008) 

Nadmořská výška 360 - 794 m n. m. 

Katastrální výměra 1119 ha 

Podnikatelské subjekty 31 (k 31.12.2009) 

Tab. 5: Základní statistická data ČSÚ o obci (zdroj: www.risy.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapka 8: Vyškovec na mapě (zdroj: www.maps.google.cz) 
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6.4.1 Dvorec u Kavků 

Bývalé ekologické hospodářství zaměřené na chov skotu leží na samotě 

v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty nedaleko slovenských hranic. V současnosti se 

s ohledem na věk majitele, pana Františka Kavky, na chalupě nehospodaří. Dvorec 

u Kavků je certifikovaným objektem ECEAT a Svazu venkovské turistiky. Je rovněž 

zapojen do systému Prázdniny na venkově. 

Ubytování je celoročně nabízeno v samostatném apartmánu s vlastním vchodem, 

dvorkem a zázemím. V přízemí je předsíň, obytná místnost s kompletně vybavenou 

kuchyňkou a prostorem pro trávení volného času a koupelna se sprchou a WC. 

V poschodí jsou dva třílůžkové pokoje s možností dvou přistýlek. Dvorec u Kavků je 

vhodný zejména pro rodiny s dětmi. Děti mohou využít dvorek s pískovištěm 

a houpačkou, rodiče zase venkovní posezení s ohništěm. V objektu není povoleno 

kouřit. Cena pobytu se pohybuje od 235 Kč za osobu za noc. Konečná cena je 

upřesněna podle délky pobytu a počtu ubytovaných osob. Celý objekt lze pronajmout za 

900 Kč za noc. Stravování v objektu není zajištěno. Návštěvníci mají k dispozici 

kuchyňku nebo mají možnost navštívit 1,5 km vzdálenou restauraci na chatě Valmont 

nebo restauraci ve Starém Hrozenkově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 14: Ložnice a Kuchyň s jídelnou (zdroj: www.dvorec-kavka.cz) 

Aktivity a služby pro hosty 

V létě je u stavení pro hosty k dispozici parkoviště. V zimních měsících není 

parkování u objektu možné kvůli špatné dostupnosti. Pro návštěvníky je možné zajistit 

průvodce, který je seznámí s místním krajem, jeho historií a místními zvyky. Dále mají 

hosté možnost zakoupit některé potraviny od okolních farmářů a vidět domácí i divoká 

zvířata. 
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Mapka 9: Umístění Dvorce u Kavků na mapě (zdroj: www.dvorec-kavka.cz) 

Turistické cíle v okolí 

Starý Hrozenkov – Naučná stezka Moravské Kopanice 

Bojkovice – Zámek Nový Světlov 

Komňa – Památník J. A. Komenského 

Koupání – Starý Hrozenkov, Žítková, Bojkovice, Uherský Brod 

Rybaření – Bánov, Ostrožská Nová Ves  

Dvorec u Kavků má vlastní internetové stránky www.dvorec-kavka.cz v češtině 

a v anglické mutaci. Na stránkách jsou informace o objektu a hospodaření, o ubytování, 

službách a cenách, množství fotografií, popis cesty k objektu s mapou a kontaktní údaje. 

Je zde možnost rezervace ubytování. Stránky jsou velmi pěkně a přehledně zpracovány. 

Objekt je prezentován i na webu www.prazdninynavenkove.cz, www.nafarmu.cz 

a www.eceat.travel/fx/cz  kde je taktéž možnost rezervace. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Obr. 15: Majitel František Kavka a Dvorec u Kavků (zdroj: www.dvorec-kavka.cz) 
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6.5 Valašská Senice (okres Vsetín) 

Tato obec leží v severovýchodní části Zlínského kraje nedaleko 

Vsetína při hranici se Slovenskem. Celý katastr obce o výměře 1600 ha 

spadá do Chráněné krajinné oblasti Beskydy. V blízkém okolí obce jsou dvě chráněná 

území, státní přírodní rezervace Galovské louky a Pulčín – Hradisko. Obcí protéká řeka 

Senice pramenící v Javorníkách na jihozápadním svahu hory Makyty (923 m n.m.). 

Valašská Senice je členem dobrovolného sdružení obcí Hornolidečska a sdružení obcí 

mikroregionu Vsetínsko. 

Valašská Senice je vyhledávanou rekreační oblastí, na jejím území se vyskytuje 

mnoho chatových osad, penzionů a rekreačních středisek. V letních měsících mohou 

turisté navštívit koupaliště s tenisovými kurty, v zimě mohou využít sjezdovou trať 

s vlekem, která se nachází u horské chaty Selanka. V okolí obce je několik turistických 

tras pro pěší turistiku a cykloturistiku. Pro náročnější turisty je lákadlem jižní okruh 

Hornolidečské turistické magistrály. V obci se nachází i kulturní památky a zajímavosti. 

První z nich je uprostřed obce stojící kaple sv. Cyrila a Metoděje, která se každoročně 

stává centrem dění Cyrilometodějské pouti konající se začátkem července. Další 

zajímavostí jsou památné kříže připomínající minulé časy, které jsou rozmístěny 

v různých částech obce. Za zmínku stojí odpočinkový areál u „Chladné studánky“, která 

nezamrzá ani v zimě. Leží spolu s malým rybníčkem, u kterého hnízdí divoké kachny, 

v horní části obce u cesty k chatě Selanka a láká turisty k odpočinku v dřevěném 

altánku.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Obr. 16: Kaple sv. Cyrila a Metoděje a Památný kříž (zdroj: www.valasskasenice.cz) 
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V obci je k dispozici mateřská škola, obecní knihovna, obchod se smíšeným 

zbožím, pohostinství se zahrádkou a loveckým salonkem, fotbalové hřiště, koupaliště. 

Ubytování je možné v horské chatě Selanka, která má kapacitu 130 lůžek, dále je možné 

se ubytovat v soukromí u pana Jana Dorňáka nebo v horské chatě Severka, která bude 

popsána dále. 

Do obce Valašská Senice se lze dostat po silnici III. třídy z Francovy Lhoty nebo 

autobusovou dopravou přes Vsetín nebo Valašské Klobouky. V obci je celkem 

5 autobusových zastávek, které se díky rekonstrukci staly ozdobou vesnice. Vlakem je 

obec dostupná po trati Vsetín – Horní Lideč – Púchov. 

Valašská Senice má vlastní webové stránky www.valasskasenice.cz, na kterých 

jsou informace jak pro místní obyvatele, tak pro turisty. Dále je obec prezentována na 

serveru Sdružení obcí Hornolidečska www.hornolidecsko.cz a na dalších webových 

stránkách. 

Počet obyvatel 492 (k 31.12.2009) 

Průměrný věk obyvatel 39,4 (k 31.12.2008) 

Nadmořská výška 540 – 923 m n.m. 

Katastrální výměra 1600 ha 

Podnikatelské subjekty 69 (k 31.12.2009) 

Tab. 6: Základní statistická data ČSÚ o obci (zdroj: www.risy.cz) 

Mapka 10: Valašská Senice na mapě (zdroj: www.valasskasenice.cz) 
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6.5.1 Horský penzion Severka 

Penzion Severka leží na samotě v Chráněné krajinné oblasti Beskydy v pohoří 

Javorníky severovýchodně od centra obce Valašská Senice. 

Rodinný penzion zaměřený na agroturistiku nabízí relaxační dovolenou pro 

rodiny s dětmi. Majitelem a provozovatelem penzionu je pan Tomáš Mohyla. Na chodu 

penzionu a hospodářství se spolu s ním podílí žena Zuzana s dětmi a kuchařka paní 

Marie Psotová.  

V tomto celoročně fungujícím penzionu je nabízeno celkem 16 lůžek – jeden 

pokoj se čtyřmi lůžky, jeden pokoj se čtyřmi lůžky a přistýlkou a jeden čtyřlůžkový 

pokoj propojený s třílůžkovým pokojem. Každý pokoj má k dispozici sociální zařízení 

zahrnující WC a sprchový kout. Stravování je zajišťováno formou snídaně nebo 

polopenze, po dohodě je možná i plná penze. Mimo to mohou hosté využívat kuchyňku 

a nekuřáckou hospůdku s terasou o kapacitě 30 – 35 míst. V penzionu je možné 

uspořádat skupinové akce jako jsou svatby (i s obřadem), hostiny, firemní akce 

a podobně. 

Obr. 17: Ukázka ubytování v penzionu Severka (zdroj: www.penzion-severka.cz) 

Ceny ubytování 

Jedna noc 300 Kč osoba/den Děti do 2 let zdarma (bez nároku na 
postel) 

Dvě a více nocí 230 Kč osoba/den 
Děti do 10 let 130 Kč 

Děti do 2 let zdarma (bez nároku na 
postel) 

Za dítě do 2 let, které bude mít postel si penzion účtuje 80 Kč za povlečení. Sleva 

na dítě do 10 let platí pouze při ubytování na dvě a více nocí. Rodiny s více než dvěma 

dětmi zaplatí pouze za 2 děti, ostatní děti jsou zdarma. Uvedené ceny platí celoročně. 
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Ceny stravování 

Snídaně 65 Kč 

Oběd (polévka + hlavní jídlo) 110 – 140 Kč 

Večeře (polévka + hlavní jídlo) 110 – 140 Kč 

 

Rezervace ubytování je možná telefonicky na čísle 737 409 552 nebo 

prostřednictvím  e-mailu info@penzion-severka.cz. Další možností je rezervace na 

webových stránkách www.ceskehory.cz/penzion-severka. 

Aktivity a služby pro hosty 

Hosté ubytovaní v penzionu mají možnost vyzkoušet si, jaké je to být hospodářem. Tato 

nabídka platí celoročně a je určena pro 1 až 2 osoby. Zahrnuje základní zaškolení 

(seznámení se s hospodářstvím, zvířaty apod.), zapůjčení tepláků, gumáků a rádiovky, 

krmení zvířat, čištění zvířat, nošení sena, kydání hnoje a rodinný oběd s hospodářem. 

Zájemci jsou zapojeni do hospodářských prací od 6:30 do 12:00 hodin. 

V období od dubna do října se mohou hosté účastnit pasení ovcí. Tento zážitkový 

balíček obsahuje základní zaškolení (seznámení se s ovcemi, povinnostmi pasáka 

a terénem), pastevecké potřeby (pastevecký klobouk a hůl), pasení svěřených ovcí 

a pasteveckou svačinu.  

Po telefonické domluvě je možné si dopředu zarezervovat projížďky na koních 

a ponících. Hodinová projížďka kolem penzionu stojí 200 Kč za osobu. Projížďka do 

Pulčínských skal trvající 3 hodiny vyjde na 550 Kč za osobu. Za výlet na koni po okolí 

zaplatí zájemci 300 Kč. 

Příjemným zážitkem je také rožnění různých specialit nad ohněm. Majitelé penzionu 

nabízejí naložená a předuzená selátka a jehňátka, valašské speciality (klobásky, jehněčí 

žebírka) apod. Vše musí být objednáno minimálně týden dopředu. 

Turistické cíle v okolí 

Pulčínské skály, Čertovy skály 

Jeskyně – Pulčínská hornatina, Lidečko 

Lyžování – Dešná, Čertov, Ráztoka (ski areály na Slovensku) 
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Penzion Severka má vlastní webové stránky www.penzion-severka.cz. Stránky 

jsou přehledné a pěkně zpracované. Na stránkách penzionu najdeme informace 

o ubytování a stravování, o aktivitách, které si mohou hosté vyzkoušet, tipy na výlety 

pro turisty, mapu a kontaktní informace. V rozsáhlé fotogalerii jsou fotografie penzionu 

a okolí v létě i v zimě, fotografie pokojů a zařízení penzionu a mnoho obrázků zvířat 

a rodiny majitele penzionu. Majitelé zde uveřejňují i ankety pro potencionální 

návštěvníky. V současné době návštěvníci stránek odpovídají na anketní otázku – Máte 

zájem vyudit si sami naložené masíčko v naší udírně? Informace o penzionu a možnost 

rezervace je také na stránkách www.ceskehory.cz/penzion-severka. 

Obr. 18: Penzion Severka a okolí (zdroj: www.penzion-severka.cz) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mapka 11: Umístění penzionu Severka na mapě (zdroj: www.mapy.cz) 
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6.6 Velké Karlovice (okres Vsetín) 

Jedna z největších obcí v České republice se nachází 

v severovýchodní části Zlínského kraje u hranic se Slovenskem. Velké 

Karlovice leží v údolí Vsetínské Bečvy v Chráněné krajinné oblasti 

Beskydy. V katastru obce o výměře 8078 ha se rozprostírá prales Razula, který je 

národní přírodní památkou. Velké Karlovice patří do euroregionu Bílé - Biele Karpaty, 

jsou členy Sdružení měst a obcí Východní Moravy, Sdružení obcí mikroregionu 

Vsetínsko a Sdružení Valašsko - Horní Vsacko. 

Velké Karlovice jsou vyhledávanou lokalitou v zimě i v létě. Zdejší hornatá 

krajina je vhodná k pěší turistice, cykloturistice i hipoturistice. Obcí vede několik 

značených tras pro pěší i pro cyklisty a jezdecký okruh Valašsko, určený k projížďkám 

na koni. V zimě se stávají Velké Karlovice rájem lyžařů. Je zde sedm lyžařských 

středisek, několik různě náročných běžeckých tras i terén vhodný pro skialpinistické 

túry. V centru obce je Karlovské muzeum se stálou expozicí věnovanou historii obce, 

salašnictví a lidové řemeslné výrobě. Ve Velkých Karlovicích se dochovalo několik 

staveb původní roubené architektury. Patří k nim kostel Panny Marie Sněžné nebo 

Karlovské fojtství. Kromě těchto významných památek je v obci a jejím okolí množství 

kapliček, křížů a božích muk. Lokalita Podťaté byla v roce 1995 prohlášena vesnickou 

památkovou zónou. V katastru obce na vrcholu Čartak se nachází i jedna z nejmladších 

rozhleden u nás. Jde o 40 m vysokou věž s výhledem na Beskydy a Javorníky. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 19: Kostel Panny Marie Sněžné a Karlovské muzeum (zdroj: www.velkekarlovice.cz) 
 

Ve Velkých Karlovicích je informační centrum, pošta, veřejná knihovna, několik 

zdravotních zařízení, mateřská škola, základní škola a základní umělecká škola. Dále je 

v obci kino, muzeum, galerie a několik dalších kulturních zařízení, koupaliště, tenisové 
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kurty a jiné sportovní plochy. Ubytování a stravování zajišťuje více než 20 příslušných 

zařízení. 

Velké Karlovice jsou dostupné od Vsetína po silnici II. třídy č. 487 nebo od 

Rožnova pod Radhoštěm po silnici II. třídy č. 481. Autobusem se lze do obce dostat 

z 27 km vzdáleného Vsetína nebo z Rožnova pod Radhoštěm, jež je vzdálen 22 km. 

Obec je přístupná i vlakem po regionální trati č. 282 ve směru Vsetín – Velké 

Karlovice. 

Oficiální internetové stránky Velkých Karlovic www.velkekarlovice.cz jsou velmi 

dobře zpracovány, jak po stránce informační, tak po stránce grafické. Mimo češtiny jsou 

stránky vytvořeny ve třech jazykových mutacích – v angličtině, němčině a ruštině. 

Obsahují vyčerpávající informace o obci a jsou velmi vhodné pro turisty. Dalším 

internetovým zdrojem jsou například stránky www.valassko-hornivsacko.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapka 12: Velké Karlovice na mapě (zdroj: www.maps.google.cz) 

Tab. 7: Základní statistická data ČSÚ o obci (zdroj: www.risy.cz) 

6.6.1 Penzion Ve dvoře u kříža 

Penzion Ve dvoře u kříža se nachází v centru obce Velké Karlovice na trase 

jezdeckého okruhu Valašsko. Tato ekologicky hospodařící zemědělská usedlost se 

Počet obyvatel 2596 (k 31.12.2008) 

Průměrný věk obyvatel 41,6 (k 31.12.2008) 

Nadmořská výška 512 m n.m. 

Katastrální výměra 8078 ha 

Podnikatelské subjekty 633 (k 31.12.2009) 
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zaměřuje na chov tažných a jezdeckých koní a ovcí. Penzion je držitelem certifikátu 

Cyklisté vítáni. Provozovatelkou tohoto penzionu je paní inženýrka Jana Křenková. 

Ubytování o kapacitě 12 - 13 lůžek je poskytováno celoročně ve dvou 

podkrovních a jednom přízemním pokoji. Podkrovní pokoje se čtyřmi lůžky mají vlastní 

sociální zařízení a plně vybavený kuchyňský kout. V přízemním pokoji jsou kromě 4 

lůžek, sociálního zařízení a kuchyňského koutu navíc krbová kamna s pecí, která může 

sloužit jako 5 lůžko. Na každém pokoji je barevný televizor. V penzionu je hostům za 

150 Kč na hodinu k dispozici také elektrická sauna pro 4 – 5 lidí. Stravování si hosté 

zajišťují sami. 

Ceny ubytování 

 
Sezóna 

23. 12. – 15. 3. 
1. 7. – 31. 8. 

Mimosezóna 
16. 3. – 30. 6. 
1. 9. – 22. 12. 

Přízemní pokoj 

1100 Kč / den / 4 osoby 1000 Kč / den / 4 osoby 

1000 Kč / den / 3 osoby 900 Kč / den / 3 osoby 

800 Kč / den / 2 osoby 800 Kč / den / 2 osoby 

Podkrovní pokoj 

1000 Kč / den / 4 osoby 900 Kč / den / 4 osoby 

900 Kč / den / 3 osoby 810 Kč / den / 3 osoby 

700 Kč / den / 2 osoby 700 Kč / den / 2 osoby 

Děti do 3 let mají pobyt v penzionu zdarma. 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. 20: Ukázka ubytování v penzionu Ve dvoře u kříža (zdroj: www.dvurukriza.kvalitne.cz) 
 

Aktivity a služby pro hosty 

Ve dvoře je pro ubytované k dispozici parkoviště. Návštěvníci penzionu mohou vidět 

a účastnit se sečení trav, sušení sena na kůlech, orání nebo setí. Mohou se podílet na 

údržbě stájí pro koně a ovce nebo se svézt v ohradě na koni. Okolí penzionu je vhodné 
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v létě pro pěší turistiku, cykloturistiku, hipoturistiku a také pro houbaření. V zimě si 

přijdou na své lyžaři a běžkaři. 

Turistické cíle v okolí 

Rožnov pod Radhoštěm – Valašské muzeum v přírodě 

Kopřivnice – muzeum aut, rozhledna Bílá hora 

Štramberk – sladkovodní akvárium Aqua Terra, hrad Štramberk 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 21: Penzion Ve dvoře u kříža (zdroj: www.dvurukriza.kvalitne.cz) 
 

Penzion Ve dvoře u kříža má internetové stránky www.dvurukriza.kvalitne.cz 

a www.dvur-u-kriza-velke-karlovice.penzion-ubytovani.net. Oboje stránky jsou hezky 

zpracované, podávají dostačující informace o objektu a je na nich možnost rezervace 

ubytování. Druhé zmíněné stránky jsou navíc v anglické, německé, slovenské 

a španělské mutaci. Rezervace je možná také na stránkách 

www.ceskehory.cz/dvurukriza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapka 13: Umístění penzionu Ve dvoře u kříža na mapě (zdroj: www.maps.google.cz) 
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6.7 Lužkovice (okres Zlín) 

Lužkovice leží v údolí řeky Dřevnice 7 km východně od krajského města Zlín. 

Obec je příměstskou částí města Zlína a sousedí s Želechovicemi nad Dřevníci, od nichž 

je oddělena pouze řekou. V katastru obce o výměře 470 ha se nenachází žádné zvláště 

chráněné území. V sousedních Želechovicích jsou evidovány 4 přírodní památky 

(Zelené údolí, Želechovické paseky) a přírodní rezervace Bukové hory. Zlín – 

Lužkovice jsou členy euroregionu Bílé – Biele Karpaty a patří k mikroregionu 

Podřevnicko a k regionu Zlínsko. Lužkovicím prozatím nebyl udělen znak obce. 

Obr. 22: Obec Lužkovice (zdroj: www.luzkovice.cz) 

Lužkovice jsou vhodným místem pro pěší turistiku, cykloturistiku a in-line 

bruslení. Od Zlína sem vede 3 km dlouhá in-line trasa Zlín – Lužkovice. Na parcelách 

č. 99 –114 se nachází cenná archeologická lokalita – zaniklé středověké tvrziště 

z 2. poloviny 13. století. Tomuto místu se říká na „Na tvrzi“. 

V katastru obce na západě se rozrůstá průmyslová zóna, kde sídlí firma Tescoma. 

Škola, zdravotnické zařízení, pošta a další zařízení jsou obyvatelům Lužkovic 

k dispozici v sousedních Želechovicích. Chloubou Lužkovic je jedno z nejlepších 

fotbalových hřišť v okrese. Stravování je možné v restauraci u fotbalového hřiště. 

Ubytovat se mohou turisté na biofarmě Vránových na kopci Juré. 

Do Lužkovic je možné se dostat po silnici I. třídy č. 49. Obec má přímé 

autobusové spojení ze Zlína a je možné využít i městskou hromadnou dopravu. 

Nejbližší vlaková stanice se nachází v Želechovicích nad Dřevnicí na trati č. 331 

Otrokovice – Vizovice. 
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Internetové stránky Lužkovic www.luzkovice.cz jsou velmi nepřehledné 

a graficky ne moc zdařilé. Obsahují informace spíše pro místní obyvatele, pro turisty 

nejsou příliš vhodné. 

 

Počet obyvatel 630 (k 31.12.2009) 

Průměrný věk obyvatel nezjištěno 

Nadmořská výška 243 m n.m. 

Katastrální výměra 470 ha 

Podnikatelské subjekty nezjištěno 

Tab. 8: Základní statistická data ČSÚ o obci (zdroj: www.risy.cz) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapka 14: Lužkovice na mapě (zdroj: www.maps.google.cz) 
 
 

6.7.1 Biofarma Juré 

Tato soukromá rodinná farma zaměřená na chov skotu a ovcí leží nedaleko Zlína, 

ale přesto na samotě u lesa na kopci Juré. Rodina Vránových zde hospodaří už 90 let. 

Z celkové výměry pozemku 61 ha zaujímá 20 ha orná půda, kde pěstují oves a pohanku 

a 8 ha zabírají ovocné sady. Veškerá produkce je zpracovávána 

a prodávána s certifikací a logem ekologického zemědělství. 

Biofarma Juré usiluje o přidání do databáze Stezky dědictví. 

Biofarma Juré poskytuje od dubna do října ubytování ve 2 čtyřlůžkových 

apartmánech s možností přistýlky. Velké a prostorné apartmány mají vlastní sociální 

zařízení a k dispozici kuchyňku v přízemí. V přízemí je také jídelna a společenská 

místnost, kde je kulečník a šipky. Stravování zajišťují Vránovi převážně z biopotravin 

(domácí chléb, vajíčka, maso, čerstvé i sušené ovoce) vyrobených na farmě. Součásti 
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biofarmy je i hospůdka otevřená převážně o víkendech. Při návštěvě hospůdky 

s kapacitou 60 míst uvnitř a 60 míst na zastřešené terase, mají turisté možnost občerstvit 

se, zakoupit bio výrobky nebo ochutnat místní speciality jako například grilované 

jehněčí, sele, domácí chléb se sádlem a cibulí nebo pohankové speciality. 

Ceny ubytování 

Počet dní Cena za osobu 

1 den 400 Kč (přistýlka 220 Kč) 

2 – 3 dny 350 Kč (přistýlka 220 Kč) 

4 a více dní 310 Kč (přistýlka 200 Kč) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 23: Ukázka ubytování na biofarmě Juré (zdroj: www.biofarmajure.cz) 

Aktivity a služby pro hosty 

Návštěvníci farmy mohou využít venkovní bazén. Dále mají možnost zapůjčit si horská 

kola a projet se po okolí. Samota Juré je vhodná pro pěší turistiku a houbaření. Vránovi 

mají po domluvě možnost zajistit i projížďky na koních. 

Vnitřní i venkovní prostory a přilehlá hospůdka jsou vhodné pro pořádání různých 

oslav, firemních akcí, exkurzí pro školy a podobně. V letních měsících se zde pořádají 

hudební večery a různé veřejné akce. 

Na biofarmě Juré je možnost nákupu bio výrobků, od sušeného a čerstvého ovoce, 

povidel, vajíček a pohankových výrobků až po hovězí a skopové maso. 

Turistické cíle v okolí 

Lešná – ZOO a zámek 

Štípa – Větrný mlýn, poutní chrám Narození Panny Marie 

Zlín – Obuvnické muzeum, lázně, lyžařský svah 
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Biofarma Juré má vlastní, velmi pěkně zpracované internetové stránky 

www.biofarmajure.cz. Nechybí zde informace o farmě, ubytování a poskytovaných 

službách, ani fotogalerie. Rezervace ubytování je možná například na stránkách 

www.ubytovani.net nebo www.hotel-ubytovani.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 24: Biofarma Juré (zdroj: www.biofarmajure.cz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapka 15: Umístění Biofarmy Juré na mapě (zdroj: www.mapy.cz) 
 

6.8 Další možnosti agroturistiky ve Zlínském kraji 

Ekofarma Petrklíč 

Tato farma se nachází v obci Zdounky v okrese Kroměříž. Majitel, pan Petr Klučka, 

nabízí sezónně kozí sýr, plody ze sadu (třešně, švestky, hrušky) a výrobky z nich jako 

například povidla, marmelády apod. Na svém pozemku o výměře 17 ha chová 140 ovcí 

převážně na maso a 12 koz na mléko a mléčné výrobky. Po předchozí domluvě je 

možné na farmě přespat. 
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Ekofarma u Macků 

Malá rodinná farma zaměřená na pěstování ovoce, chov dojných ovcí a dalšího 

zvířectva leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v obci Vápenice. Majitelé, 

manželé Mackovi, se mohou chlubit nově postavenou roubenou sušičkou ovoce, díky 

níž se rozšířila nabídka jejich produktů o sušené bio ovoce a bylinky. Mezi nabízené 

produkty dále patří slepičí vejce, ovčí sýry, zamražená drůbež, kůzlata, jehňata 

a housata. Zájemci o biohospodaření mají možnost přespat v karavanu a seznámit se 

s chodem farmy. Tato ekofarma má vlastní webové stránky www.ekofarma-umacku.cz. 

Farma Josefa Ondrucha 

Tato soukromá farma zaměřená na chov ovcí a zpracování ovčího mléka se nachází 

v obci Valašská Bystřice. Pan Ondruch nabízí ke koupi ovčí sýr, brynzu, žinčici, maso 

a plstěné výrobky z ovčí vlny. Na farmě jsou k dispozici 4 lůžka, cena za den je 600 Kč. 

Ovčí farma Mína 

Ekologická ovčí farma leží na polosamotě v katastru obce Všemina. Hosté zde mohou 

ochutnat kozí mléko, sýr, domácí med a bylinkový čaj, půjčit si kolo, zapojit se do 

hospodářských prací, rybařit či jezdit na loďce na blízkém rybníku. Na farmě je možné 

se ubytovat v apartmánu pro 4 – 6 osob. Více informací a možnost rezervace je na 

stránkách www.nafarmu.cz/fx/. 

Ranč pod Černým 

Rodinná farma manželů Kocurkových leží na území CHKO Beskydy v obci Halenkov. 

Farma je zaměřena na chov ovcí a pasteveckých psů. Doplňkovou činností farmy je 

agroturistika a chov jezdeckých koní. Návštěvníci zde mají možnost vyzkoušet si život 

farmáře, starat se o koně, tábořit v přírodě nebo projet se na koni. Více informací o ranči 

a nabízených aktivitách je na internetových stránkách www.rancpodcernym.cz. 

Statek Vartovna 

Tento statek se nachází nedaleko obce Jasenná na samotě uprostřed lesů na kopci 

Vartovna, pod stejnojmennou 35 metrů vysokou rozhlednou. Majiteli statku jsou 

manželé Přímalovi, chovají ovce a kozy, vyrábějí kozí sýr, syrovátku, tvaroh a kyšku a 

pěstují a zpracovávají vlastní ovoce a zeleninu. Výměnou za pomoc na statku nabízejí 

ubytování s možností intenzivní výuky angličtiny. Hosté mají možnost objednat si 

projížďku na koních. 
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Sun Jardin 

Venkovský statek Sun Jardin se nachází v obci Komňa v Chraněné krajinné oblasti Bílé 

Karpaty. Jsou zde nabízeny reflexní a relaxační masáže, projížďky na koních nebo 

možnost pořádání venkovských oslav, grilování apod. Návštěvníci mohou ochutnat 

domácí pochutiny, mezi které patří marmelády, bylinkové čaje a domácí slivovice. Pro 

nenáročné je zde i možnost ubytování. Další informace jsou na stránkách 

www.sunjardin.cz. 

Agroturistiku dále nabízí 

 Jiří Gottfried - Petrůvka, okres Zlín 

 Josbios, s.r.o. – Žítková, okres Uherské Hradiště 

 Otto Durďák - Hostětín, okres Uherské Hradiště 

 Radovan Adam - Držková, okres Zlín 

Do budoucna chystá agroturistiku  

 Agroturistický areál Honětice – Honětice, okres Kroměříž 

 Ekofarma Kelníky – Kelníky, okres Zlín 

 Farma GONE, s.r.o. – Prlov, okres Vsetín (www.gone-prlov.cz) 

 Rodinná ekofarma Za Vrchem - Miklůvka, okres Vsetín (www.zavrchem.wz.cz) 

 Zdeněk Vacula – Kladná-Žilín, okres Zlín 

Budoucí zájemci o podnikání ve venkovském cestovním ruchu by měli zvážit, jak 

pojmenují svůj objekt. Pouhé označení jménem je nedostačující a nic neříkající. Proto 

by měli používat výrazy jako farma, statek, dvůr, ranč apod. a vymezit tak jasně, co 

mohou potenciální návštěvníci očekávat. 
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7. CESTOVNÍ KANCELÁŘE A AGENTURY NABÍZEJÍCÍ 

PRODUKTY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU 

V současné době na našem trhu cestovního ruchu nepůsobí žádná cestovní 

kancelář ani cestovní agentura, která by se přímo zaměřovala na venkovský cestovní 

ruch. Cestovní agentura Kopretina byla jediným specialistou v této oblasti, ale v dnešní 

době nefunguje z důvodu mateřské dovolené její provozovatelky. 

Následuje výčet mnou vyhledaných cestovních kanceláří a agentur, nabízejících 

produkty venkovského cestovního ruchu. 

Cestovní kancelář Régio se asi nejvíce blíží k zařazení do této kategorie. Tato 

přední česká cestovní kancelář, založena už v roce 1993, se zaměřuje na domácí 

cestovní ruch a hlavně pak na pobyty na chatách, chalupách a v rodinných penzionech 

po celé České republice. CK Régio nabízí své produkty v prodejně v Kyjově a na 

webových stránkách www.chata.cz, www.j-morava.cz a www.pampeliska.cz. Jedním 

z tematických katalogů na těchto stránkách je i „Agroturistika“ nebo „Ubytování na 

venkově“. Provozovatelem této cestovní kanceláře je firma Region, spol. s.r.o., která 

sama vlastní a stará se o chod hotelu Bukovanský mlýn a Penzion Régio. 

CK Ing. Michal Burian, Ph.D. sídlící v Tišnově je firmou pana Buriana, který je 

odborníkem na udržitelný cestovní ruch, zastává funkci předsedy sdružení ECEAT CZ 

a působí jako generální sekretář evropské organizace ECEAT International. Cestovní 

kancelář úzce spolupracuje s ECEAT CZ a evropskou asociací svazů pro venkovskou 

turistiku Eurogites. Na stránkách www.nafarmu.cz nabízí originální dovolenou na 

farmách, ekofarmách a statcích v České republice i po celé Evropě s certifikací ECEAT. 

Cestovní agentura Česká pohoda se sídlem v Praze nabízí pobyty na chatách, 

chalupách, statcích, farmách a v rodinných penzionech v klidném a pohostinném 

prostředí. Nabídka produktů je k dispozici na webu www.ceskapohoda.cz. 

Cestovní agentura Bentley Tour s provozovnou v Praze se zaměřuje na prodej 

zájezdů a pobytů po celém světě. Na stránkách www.bentleytour.cz mají v nabídce také 

agroturistické pobyty v České republice. 

PERFECT TRAVEL je incomingová agentura se sídlem v Ostravě. Specializuje 

se na Prahu a Českou republiku a na svých stránkách www.perfect-travel.eu nabízí 

i agroturistiku. 
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8. NABÍDKA PRODUKTŮ VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO 

RUCHU NA INTERNETU 

V této poslední kapitole se budu věnovat nabídce v oblasti venkovského 

cestovního ruchu na internetu. Zaměřím se na stránky nabízející agroturistiku a pobyty 

na venkově. Kromě internetových stránek cestovních kanceláří a agentur, o kterých 

jsem se zmínila v kapitole 7, mě zaujalo následujících devět webových stránek. 

ČESKÉ VÝLETY – www.ceskevylety.cz 

Stránky jsou plné tipů na výlety a dovolené v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 

Pod záložkou „Ubytování“ se nachází vyhledávač s možností volby typu ubytování. 

Jedním z tipů je i ubytování na farmách a rančích a nabízí 18 ubytovacích zařízení. 

ECEAT TRAVEL – www.eceat.travel/fx/cz 

ECEAT TRAVEL nabízí na svých stránkách ubytování se značkou ECEAT 

QUALITY LABEL, což je prestižní označení přínosu podniku pro udržitelný rozvoj. 

Nabídka dvaceti objektů zahrnuje ubytování na ekofarmách, farmách, statcích 

a v tradičních staveních. Dále je zde možnost výběru ubytování podle formy stravování 

(tradiční, bio, vegetariánské apod.). 

HLEDEJ UBYTOVÁNÍ – www.hledej-ubytovani.cz 

Hledej ubytování je turistický server společnosti CzechTravelAgency s.r.o., která 

se soustředí na projekty v oblasti cestovního ruchu. Stránky nabízí uživatelům jednu 

z nejrozsáhlejších databází ubytovacích zařízení na českém trhu. Pod označením 

„Farmy a statky“ se v katalogu ubytování skrývá nabídka devíti ubytovacích objektů. 

KAMSI.CZ – www.kamsi.cz 

Internetové stránky nabízejí nepřeberné množství ubytovacích zařízení v České 

republice i na Slovensku. Jedna z položek v kategorii „Aktivní dovolená, zážitky“ je 

i „Agroturistika, koně“, která nabízí 278 možností ubytování. V rozšířeném vyhledávání 

je možnost zúžení okruhu těchto objektů podle typu ubytování. Po zvolení typu farma 

a statek tak zůstane nabídka 23 objektů. 

NADOVCU.CZ – www.nadovcu.cz 

Server Na dovcu.cz nabízí pobyty na horách, firemní akce, luxusní ubytování, ale 

také pobyty na venkově. Ubytování si zde lze vybrat i podle typu a tak si mohou 

uživatelé zvolit ubytování na farmě nebo statku. V nabídce je 25 zařízení. 
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POBYTY S MYŠÍ.CZ – www.pobytysmysi.cz 

Internetový portál www.pobytsmysi.cz poskytuje rozmanitou nabídku v oblasti 

ubytování, ale i v oblasti alternativní medicíny. Pod záložkou „Pobyty“ lze zvolit 

pobyty na farmách a rančích. Zdejší nabídka obsahuje 19 objektů. 

PRÁZDNINY NA VENKOVĚ – www.prazdninynavenkove.cz  

Na stránkách společného projektu Svazu venkovské turistiky a ECEAT CZ 

„Prázdniny na venkově“ je možnost výběru ubytování podle oblasti nebo podle druhu 

ubytování. V nabídce je přes 100 ubytovacích zařízení po celé České republice 

odpovídajících pocitu venkovských prázdnin. 

UBYTOVÁNÍ AKTUÁLNĚ – www.ubytovani-aktualne.cz  

Tento cestovatelský portál nabízí nejrůznější typy ubytování pro náročné i méně 

náročné klienty. Pod odkazem „Speciální“ se nachází i nabídka ubytování na farmách 

a rančích, která obsahuje 51 různých objektů po celé republice. 

UBYTOVÁNÍ NA FARMĚ – www.ubytovaninafarme.cz  

Server Ubytování na farmě.cz je určen pro bezplatnou inzerci nabídek ubytování 

na farmách, statcích, rančích apod. Provozování serveru je neziskovou aktivitou 

společnosti FARMY.CZ s.r.o., která se tímto snaží pomáhat provozovatelům ubytování 

i zájemcům o tento typ ubytování. Nabídka ubytování obsahuje 140 objektů. 

 

 

 

 



66 
 

9. ZÁVĚR 

Zlínský kraj má příznivé podmínky pro rozvoj venkovského cestovního ruchu. Má 

k dispozici 274 venkovských obcí, což tvoří 90 % z celkového počtu obcí. Na území 

kraje se rozprostírají dvě chráněné krajinné oblasti (Beskydy, Bílé Karpaty) s krásnou 

nedotčenou přírodou a spousta dalších zvláště chráněných území. Kraj může nabídnout 

velké množství nejrůznějších atraktivit, je protkán sítí cyklostezek, které stále přibývají 

a slibně se zde rozvíjí i hipoturistika. Dopravní dostupnost kraje je také velmi dobrá. 

Dalším předpokladem pro rozvoj je i velký počet ekologicky hospodařících zemědělců, 

kteří mohou do budoucna rozšířit své podnikání o agroturistiku. 

Hodnotila jsem 7 ubytovacích zařízení v oblasti venkovského cestovního ruchu ve 

Zlínském kraji s nadpolovičním zastoupením v okrese Uherské Hradiště. Dva objekty 

mají certifikaci ECEAT, je to Centrum Veronica v Hostětíně a Dvorec u Kavků ve 

Vyškovci, který je i členem Svazu venkovské turistiky. Penzion Ve dvoře u kříža ve 

Velkých Karlovicích a Centrum Veronica Hostětín prošly celonárodním certifikačním 

systémem Cyklisté vítáni. Většina těchto zařízení se nachází v klidných venkovských 

obcích a nabízí celoroční ubytování o celkové kapacitě 111 lůžek s celkovou možností 

11 přistýlek. Lůžková kapacita jednotlivých zařízení se pohybuje v rozmezí 6 až 35 

lůžek s průměrem 15 lůžek na objekt. Největší kapacitou disponuje Agropenzion 

Vápenice, nejmenší pak Dvorec u Kavků. Průměrná cena ubytování na osobu a den 

vyjde na 335 Kč. Nejdražší je ubytování na Biofarmě Juré, kde za noc požadují 400 Kč, 

nejlevněji vyjde noc ve Dvorci u Kavků, kde zaplatíte pouze 235 Kč. 

Objekt Počet lůžek / přistýlek Provoz Cena /osoba/den 

Agropenzion Sádky 10 / 5 Celoroční Od 390 Kč 

Agropenzion Vápenice 35 Celoroční Smluvní ceny 

Biofarma Juré 8 / 2 duben - říjen 400 Kč 

Dvorec u Kavků 6 / 2 Celoroční Od 235 Kč 

Ekopenzion Veronica 25 Celoroční 330 Kč 

Horský penzion Severka 15 / 1 Celoroční 300 Kč 

Penzion Ve dvoře u kříža 12 / 1 Celoroční Od 350 Kč 

V pěti ze sedmi objektů je zajišťováno stravování přinejmenším ve formě snídaně. 

Dvorec u Kavků a penzion Ve dvoře u kříža stravování neposkytuje. Všechna ubytovací 
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zařízení nabízejí množství služeb a aktivit pro volný čas a několik z nich dává své 

prostory k dispozici pro pořádání nejrůznějších oslav a firemních akcí. 

Trh venkovského cestovního ruchu ve Zlínském kraji existuje a rozvíjí se 

a existuje na něm i konkurence. Nabídku modelových objektů tvoří 7 ubytovacích 

zařízení. Pokud na jedno zařízení připadne v průměru 15 lůžek, činila by nabídka 

v období letních prázdnin, což je 62 dní, 6510 lůžek. Při průměrné ceně 335 Kč za 1 noc 

a úplné využitelnosti lůžkové kapacity by celkové tržby za poskytnuté ubytování 

v období prázdnin činily 2 180 850 Kč.  

Pokud jde o propagaci jednotlivých zařízení, všechny mnou zkoumané objekty 

mají vlastní, více či méně zdařilé internetové stránky většinou i s možností rezervace. 

Jako nejzdařilejší bych hodnotila stránky agropenzionu Sádky, protože podávají veškeré 

potřebné informace a mají pěkné grafické zpracování. Objekty mého zkoumání jsou 

dále propagovány na různých cestovatelských portálech a některé z nich v nabídkách 

cestovních kanceláří, které jsem zmínila v kapitole 7. 

Nabídka cestovních kanceláří v této oblasti není příliš rozšířená. Nejblíže 

k zařazení do této kategorie je CK Régio a cestovní kancelář pana inženýra Michala 

Buriana, který na svých stránkách nabízí objekty s certifikací ECEAT. Internetová 

nabídka je zato velmi rozšířená a troufám si tvrdit, že se bude dále rozrůstat. Existuje 

množství portálů nabízejících pobyty na venkově, na chatách, chalupách, v rodinných 

penzionech, kempech a hotelích a některé se přímo zaměřují na agroturistiku, pobyty na 

farmách, statcích, rančích apod. Pro výběr dovolené ve venkovském stylu bych 

doporučila server Prázdniny na venkově – www.prazdninynavenkove.cz nebo server 

Ubytování na farmě – www.ubytovaninafarme.cz, které nabízejí největší množství 

ubytovacích zařízení v této oblasti. 
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                                  jméno a příjmení studenta 
 
 

Adresa trvalého pobytu studenta: 
 
Březnice 341, Zlín 76001 
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