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Anotace 

 Tato práce se zejména zaměřuje na agroturistické a ekoagroturistické farmy 

v Moravskoslezském kraji. První část práce je věnována agroturismu, jeho přesné 

definici, dále pak je zhodnocena všeobecná situace agroturistiky v České 

Republice a v menší míře i v zahraničí. Také se věnuje část práce provozování 

agroturistiky na rodinných farmách a v ostatních zemědělských podnicích. 

Samotnou kapitolu tvoří popis navštívených farem v Moravskoslezském kraji. 

Druhá část práce je věnovaná samotné ekoagroturistice, organizacím 

podporujícím ekoagroturistiku, ekologickému zemědělství, biopotravinám a 

samotným ekoagroturistickým farmám.  

 

Klíčová slova: agroturistika, agroturistická farma, ekoagroturistika, 

ekoagroturistická farma, pension, ekologické zemědělství, venkov, 

Moravskoslezský kraj.  

 

Summary 

The paper primarily focuses on agritourism and eco-agritourism farms in the 

Moravian-Silesian Region. The first part is dedicated to the exact definition of 

agritourism and the evaluation of the general situation of agritourism in the Czech 

Republic and to a smaller extent also abroad. A part of the paper addresses 

agritourism on family farms and other agricultural establishments. A separate 

chapter describes farms visited in the Moravian-Silesian Region. The second part 

of the paper deals with eco-agritourism itself, organisations supporting eco-

agrotourism, organic farming, organic foods and eco-agrotourism farms.  

 

Keywords: agricultural tourism, agritourism farm, eco-agricultural tourism, eco-

agritourism farm, boarding – house, ecological agriculture, the country, Moravian – 

Silesian Region.  
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1. Úvod  

Cestovní ruch a vše co s ním těsně souvisí  se podstatnou měrou podílí na 

světovém hospodářství. Po první světové válce se cestovní ruch začal strmě 

rozvíjet a tento trend přetrval dodnes. Se zvyšováním ţivotní úrovně se stává 

cestování neodmyslitelnou součástí ţivota kaţdého z nás. Cestování naplňuje 

touhu po poznání nových zajímavých záţitků nebo jen tolik potřebném odpočinku. 

Jsou země, kde činí příjmy z cestovního ruchu primární zdroj rozpočtu. Česká 

republika nezaujímá v tomto ohledu stejnou strategii, ale od sametové revoluce 

v roce 1989 zaznamenala markantní rozvoj turismu. Jedním z mnoha segmentů 

českého cestovního ruchu je i agroturistika a ekoagroturistika, těmito se budeme 

dále zabývat. Je to cestovní ruch bezprostředně vázaný na zemědělské farmy. 

V některých zemích evropské unie, převáţně ve vyspělých státech je zemědělství 

dotováno státem různými formami podpory. Z těch nebliţších je to německo, kde 

tato podpora je nadprůměrná a tedy český farmář nemůţe snadno konkurovat. I 

z těchto důvodů vznikla agroturistika jako přivýdělek menších zemědělských farem 

a ke zvýhodnění postavení v tomto konkurenčním boji. V této práci lze najít 

některé markanty vyplývající z tohoto podnikání, které nejsou navenek zjevné a 

viditelné. Je zřejmé, ţe tento druh cestovního ruchu není vhodný pro široké 

spektrum obyvatelstva, také proto je tento segment často označován jako 

individuální cestovní ruch. Důvody, které vedou k tomuto označení jsou zejména 

malá poptávka po záţitkových pobytech s jiným formátem zábavy neţ je v česku 

zvykem, a špatné povědomí o moţnostech a portfoliu agrofarem. Jeden 

z významných poznatků návštěv farem je osobní přesvědčení, ţe agroturistika 

nebo ekoagroturistika vyvolává jistý vnitřní výchovný proces vštěpování úcty 

k ochraně ţivotního prostředí a to hodnotím jako důleţité v dobách dnešních. 
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2. Agroturistika 

Agroturistika je forma venkovské turistiky, která vedle bezprostředního 

vyuţívání přírody a krajiny venkova je charakteristická přímým vztahem 

k zemědělským pracím nebo usedlostem se zemědělskou funkcí. Je provozovaná 

podnikateli v zemědělské prvovýrobě, podle zákona č. 105/1990 Sb. o soukromém 

podnikání občanů, kteří jsou zapsáni na obecním úřadě, jako vedlejší doplňková 

činnost slouţící k získání dodatečných finančních prostředků s tím, ţe zemědělská 

výroba by měla být dominantní [1].  

Vesnická turistika a agroturistika jsou spojeny s vesnickým osídlením a 

společně profitují především z přírodního, ale i kulturního bohatství místního 

prostředí. Odlišují se zejména ubytováním, rekreačními aktivitami i charakterem 

ţivota v období rekreačního pobytu na vesnici. Tato odlišnost je zcela zřetelná 

zejména u agroturistiky na rodinné farmě, jejímţ podstatným znakem je spoluţití 

s farmářskou rodinnou [2].  

Podnikatel čili fyzická osoba poskytuje na zemědělské usedlosti nebo 

v rekreačních objektech (např.: chaty, sruby nebo chalupy) ubytování, stravování 

nebo nabídku vlastních zemědělských surovin, dále pak doprovodné programy 

jako projíţďky na koních a jezdecké školy, lov zvěře a rybaření nebo letní či zimní 

sporty dále pak program mimo farmu např.: místní pamětihodnosti, okolní krajina 

apod. Jako prioritní program je zapojení turistů, návštěvníků farmy do běţného 

provozu usedlosti. Tyto činnosti poskytuje farmář za účelem odpočinku, rekreace a 

záţitků pro své návštěvníky. Farmář ţijící na své usedlosti, poskytne ubytování 

svým hostům, dále pak je pozve ke svému stolu. Tento typ cestovního ruchu má 

poskytnout krom venkovského prostředí přiblíţení onoho venkovského ţití na 

farmách. Host se můţe pohybovat po usedlosti, popřípadě se zapojit do práce se 

zvířaty či jiným pracím na farmě. Důleţitým segmentem tohoto turismu je kontakt 

s rodinou ţijící na farmě a rodinná atmosféra.  

Avšak Lednický [3] se domnívá, ţe agroturistika lze definovat jako formu 

podnikání vlastníků či nájemců statků, kteří na svém hospodářství poskytuje 

ubytování, stravování a další přidruţené sluţby související s trávením dovolené na 

statku. Obrazně řečeno lze v agroturismu vidět nový způsob jak provádět turistiku 

znovuobjevením hodnot tradičního pohostinství venkova. V tom spočívá 
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jedinečnost a kouzlo agroturistických zařízení jeţ se věnují pohostinským aktivitám 

v návaznosti na typické zemědělské činnosti, jeţ zůstávají prioritou. Jsou zároveň 

ideálním místem k ochutnání zdravých jídel, často místních specialit, přičemţ 

nabízené pokrmy a část nápojů pochází vţdy z vlastní produkce. 

 

Typická venkovská dovolená 

Venkovská dovolená souvisí především s nízkou hustotou obyvatelstva a 

otevřeným prostorem a s malými sídly obvykle s méně neţ deseti tisíci obyvateli. 

Vyuţívání půdy souvisí především se zemědělstvím, lesnictvím a ochranou 

přírodních lokalit. Společnost má sklon k tradicionalismu. 

 Venkovská turistika se svými specifikami by tedy měla být:  

- Umístěna do venkovských oblastí. 

- Funkčně venkovská, tj. otevřený prostor, kontakt s přírodou, tradiční zvyky 

a způsoby apod. 

- Venkovská ve svém měřítku, tzn. malé budovy, malá sídla apod. 

- Tradiční ve svém charakteru, coţ znamená, ţe poroste pomalu a organicky 

ve spojení s místními rodinami. 

- Trvale udrţitelná, tzn. ţe její rozvoj by měl pomáhat udrţovat zvláštní 

venkovský charakter dané oblasti a neměl by likvidovat místní zdroje. 

- Sloţena z mnoha druhů, které umoţní komplexní obraz venkovského 

prostředí, ekonomiky a historie [1].  

 

Materiálně – technická základna 

Materiálně – technická základna je základním hmotným předpokladem rozvoje 

cestovního ruchu a zahrnuje tedy všechny hmotné prostředky zabezpečující účast 

obyvatelstva na cestovním ruchu a tvorbu sluţeb. Materiálně – technickou 

základnu cestovního ruchu tvoří ovšem jen ty hmotné prostředky, které jsou 

určeny k veřejnému pouţití, ať jiţ za úplatu, či bezplatně. Nepatří sem tudíţ ty 

hmotné prostředky, které sice plní obdobnou funkci, avšak jsou osobním 

vlastnictvím účastníků  cestovního ruchu. Materiálně – technickou základnu lze 

členit na: 

- Základní zařízení, kde patří dopravní, ubytovací a stravovací zařízení. 
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- Doplňková zařízení, kam se zařazují sportovně – rekreační zařízení, 

kulturní zařízení, obchodní síť, občanská a technická infrastruktura sídel, 

zprostředkovatelská zařízení (cestovní kanceláře, informační centra), 

speciální zařízené (hraniční přechody, směnárny) [3].    

 

2.1 Agroturistické farmy v Moravskoslezském kraji 

 

2.1.1 Pension JÍZDÁRNA (REIT) 

Pension Jízdárna se nachází v malé vesničce jménem Morávka, která se 

nachází v pohoří Beskyd. Nedaleko farmy můţeme narazit na vodní nádrţ 

Morávka, řeka umoţňuje v letních obdobích koupání. Pension se rozprostírá 

na příjemném místě, odkud můţeme shlédnou malebnou krajinu (obr. 1). 

Návštěva v tomto pensionu byla velmi příjemná, ţijí zde velmi milí a ochotní  

lidé. Prvotními hosty v této oblasti individuálního cestovního ruchu jsou rodiny 

s malými dětmi, kterých se zde nacházelo hned několik. Agroturistika je 

zaměřená na lidi z měst, kteří přijedou za venkovem, čistším vzduchem a 

klidem. Člověk se zde má odreagovat od všedních pracovních, hektických dnů 

ve městě, navázat kontakt se zvířaty a rodinou na farmě. Návštěvníci si mohou 

své volno samozřejmě uţít dle svých představ, nikdo není nucen k práci se 

zvířaty ani k práci na farmě. Mnoho českých turistů vnímá tento typ cestovního 

ruchu nesprávně. Vyuţívají farmy pouze jako levné ubytování v přírodě. 

Ostatní nabízené moţnosti vyţití na farmě nevyuţívají.  

 

 

Obr.  1. -  Krajina Morávky (foto autor). 
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 Tato agroturistická farma se skládá z hlavní budovy (obr. 2), ve které se 

nachází menší restaurace s několika stoly a barem. Zde se mohou jak hosté 

pensionu, tak kolemjedoucí návštěvníci vydatně najíst. Host si zde můţe vybrat 

z hojného jídelního lístku, kde se nevaří pouze české tradiční pokrmy, ale např. 

i steaky, různě upravené ryby nebo také speciality ze zvěřiny. V této budově se 

mohou hosté také ubytovat, a to ve dvoulůţkových a jednom čtyřlůţkovém 

pokoji, s nichţ dva pokoje mají vlastní sociální zařízení. Ostatní pokoje mají 

sociální zařízení společné a to na chodbě. Na přání mohou být pokoje 

doplněny přistýlkou, pension tedy můţe poskytnou celkem 25 ubytovacích 

míst. Z pokojů a celkového pensionu sálá domácí atmosféra a pohoda. 

Pension poskytuje také akční nabídky pro přilákání hostů jako např. 

Labuţníkův víkend, jezdecké pobyty, relaxační pobyty, slevy novomanţelům či 

dětské víkendové pobyty s výukou na koni, školky v přírodě apod. (obr. 3). 

 

  

Obr. 2  – Pension JÍZDÁRNA ( foto autor). Obr. 3 – Nabídka letního tábora (foto autor). 

 

 Vítáni jsou rodiny s dětmi i zvířaty. Součástí pensionu je také malé hřiště pro 

dětské návštěvníky a pro rodiče např. venkovní vířivá vana. V okolí se nachází 

také venkovní bazén, hřiště na míčové hry nebo sauna. Součástí je také koliba, 

ve které lze po domluvě uspořádat různé oslavy, jubilea, školení nebo svatby. 

V letním období lze vyuţít také velkou terasu, která s kolibou sousedí (obr. 4). 

Dále je farma vybavena dvěmi stájemi, v nichţ chovají celkem 11 koní od 

českých teplokrevníků aţ po sportovní poníky, na kterých se mohou projíţdět 

děti. Nejstaršímu koni v těchto stájích je 20 let a je to shetlandský poník, který 

dodnes stále vozí malé hosty. Můţete zde také vidět tzv. sportovní kozy. 
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Hlavním zaměřením pensionu jsou koně a práce s nimi, takţe samozřejmostí 

pro zájemce je výuka jízdy na koních pro začátečníky a to vše pod dohledem 

zkušených instruktorů na prostorné písečné jízdárně (obr. 5). 

 

 

Obr. 4 – Koliba s letní terasou (foto autor). 

 

Pro zdatnější jezdce jsou připraveny trasy na vyjíţďky a pro méně schopné je 

zde moţnost zapřáhnout bryčku či sáně, dle ročního období (obr. 6). 

    

  

Obr. 5  – Písečná jízdárna (foto autor). Obr. 6 – Koňský povoz (foto autor). 

 

 Součástí této agroturistické farmy je jezdecká společnost REIT CLUB. 

Jejímţ cílem je : 

- Popularizace jezdeckého sportu a jezdecké turistiky pro rekreační účely. 

- Jako nezisková organizace investovat volné finanční prostředky do 

zlepšování podmínek pro jezdecký sport.  

- Věnovat náleţitou pozornost výchově dorostu a dětí k lásce ke zvířatům a 

k péči o ně. 

- Podle moţnosti rozvoje vytvářet podmínky pro vyuţití jezdeckého sportu 

pro tělesně postiţené s uplatněním různých forem hipoterapie [12].   
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Jak vyplynulo ze slov  majitele farmy, právě hipoterapie je často vyhledávanou 

sluţbou. Právě z tohoto důvodu věnuji této problematice několik odstavců této 

práce. 

Hipoterapie je léčba koňským hřbetem, zaměřuje se na člověka s vadným 

drţením těla, se špatnými pohyby při chůzi a nebo důsledky vyplývající 

nejrůznějších onemocnění postihující pohybový aparát. Je to jedna z alternativních 

rehabilitačních metod, první zmínky byli zaznamenány v 60. letech 20. století a 

v 80. letech se začala rozvíjet v ČR.  

Při hipoterapii se vyuţívá koňského pohybu, který je charakteristický tzv. 

trojitým pohybem - zepředu dozadu, z boku na bok a nahoru a dolů. Tento 

charakteristický pohyb koně se střídá v 16-ti moţných kombinacích právě podle 

toho, která noha koně vykročí – pohyb hřbetu koně stimuluje centrální nervový 

systém. Jezdec na koni musí vyrovnávat rovnováhu a celkově řídit své pohyby, 

coţ má velký vliv na posílení koordinace, pohybů, posílení stability, zvýšení 

pohyblivosti, rehabilitaci a narušení patologických – nesprávných pohybů. Další 

velkou výhodou hipoterapie je vyuţití teploty koně, která podporuje uvolnění 

ztuhlého svalstva např. pro tělesně postiţené. Jakmile dochází k fyzickému 

uvolnění, klienti se cítí lépe a následně se dostavuje psychický odpočinek. Jízda 

na koni také např. stimuluje svaly dýchacího systému, coţ je velmi ţádoucí např. 

při postiţení astmatem. Hipoterapie plní svůj efekt také při psychoterapii, kdy se 

klienti pomocí koně učí navazovat kontakty, lépe komunikovat jak s koněm, tak i 

s ostatními klienty navzájem. Posiluje se motivace nemocného, ale třeba i 

pozornost, kdy se klient učí dbát pozornosti, soustředění, ale také odpoutání 

pozornosti např. od bolesti.  

Hipoterapie se zaměřuje na 4 oblasti a to hiporehabilitace, která je určena pro 

veškerá pohybová postiţení jako např. ortopedická onemocnění nebo 

neurologická onemocnění apod. Dále je to pak pedagogicko – psychologické 

jeţdění, zde je vyuţito  psychických vlastností koně, kdy je cílem navázání vazby 

mezi terapeutem, klientem a koněm popř. s ostatními členy hipoterapie. Tento typ 

hipoterapie se zaměřuje na klienty s psychiatrickým onemocněním, s mentálním 

postiţením, poruchami chování apod. Další fází je natrénování jízdy 
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handicapovaných klientů, co je tzv. sportovní jeţdění postiţených. A v neposlední 

řadě je to rekondiční jeţdění, které je vhodné např. při poúrazových stavech nebo 

dlouhodobých nemocech.  

Základní pravidla hipoterapie: 

- Hipoterapie by se měla provádět vţdy bez sedla, sedlo by totiţ bránilo 

působení tepla na jezdce. 

- Jezdec se musí nechat ovlivnit pohyby koně. 

- Hiporehabilitace můţe probíhat pouze za přítomnosti zkušeného 

fyzioterapeuta. 

- Podle toho jaká forma hipoterapie probíhá a kdo je jezdcem, by se měl řídit 

také výběr koně samotného, tempa koně a terén [13]. 

 

Krom vyţití přímo na farmě a vyjíţděk na koních lze vyrazit také do okolí 

Morávky. V letním období to je například jiţ zmíněné koupání v řece Morávce. 

Nedaleko se nachází  Bike park Sviňorky. Pro milovníky jízdních kol či pěší 

turisty je zde stezka Frankův potok, která vede do malebného údolí Slavíče 

přes Kolářovu chatu, Úspolu a zpět na Morávku. Slavíč (1054 m n. m.) – název 

Slavíč je uváděn na mapě z roku 1674. Chata na východním svahu vrchu tzv. 

Kolářova chata byla vybudována německým turistickým klubem roku 1898. 

Východní strana Slavíče nám poskytne  výhled na údolí Lomné a na NPR 

Mionší, která patří k nejznámějším rezervacím v Moravskoslezských 

Beskydech a svou rozlohou k největším pralesům v České republice. Je 

oddělen ze severovýchodu údolím potoka Slavíč a jiţně potoka Nytrová, který 

se vlévá do Morávky [14]. Nasměrovat výlet můţete také na vrchol Pod velkým 

lipovým či na sedlo Šindelná, vzdálené přibliţně 6 kilometrů nebo na vedlejší 

vrchol Javorového vrchu. Kdyţ se otočíme na druhou stranu navštívit můţeme 

taky tzv. Kobzok nebo Visalaje.  

V zimním období můţete navštívit Ski Morávku Sviňorky, kde se nachází 

sjezdovka o délce 600 metrů. Vyţití je zde pro všechny, pro začátečníky je zde 

lyţařská a snowboardová škola s instruktory. Dále zde najdete snowpark a 

běţecké tratě. Nechybí zde ani ski servis a půjčovna lyţařského vybavení, 
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úschovna věcí, prodej doplňků či bufet. Úschova lyţí, jízdních kol a jiných 

sportovních náčiní je moţná i v pensionu.  

Zde je jen pouze menší část vyţití v CHKO Beskydy, které je svou rozlohou 

největší chráněnou krajinou oblastí v České republice (obr. 7). Rozkládá se 

v členité hornatině Vnějších Západních Karpat, zaujímá téměř celé území 

Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část vsetínských vrchů a moravskou 

část Javorníků tvoří hranici ze Slovenskem. Moravskoslezské Beskydy tvoří 

samostatnou jednotku  vnějšího, flyšového oblouku Karpat. Převládají zde 

pískovce, břidlice a slíny, převáţně křídového stáří. Nejvyšší vrcholy Beskyd – 

Lysá hora, Smrk, Kněhyně a Radhošť byly vytvořeny druhohorními gudolskými 

vrstvami ze ţlutého a ze zeleného pískovce [14].  

 

 

Obr. 7 – CHKO Beskydy [30].    

 

2.1.2 Pension Hamříkova Stáj 

Pension Hamříkova Stáj se nachází v obci Dolní Moravice na úpatí pohoří 

Hrubého Jeseníku. Pension patří mezi průkopníky agroturistiky, jako moderní 

formy aktivního vyuţití volného času [15].  

V pensionu se nachází restaurace, kde se jak hosté, tak kolemjdoucí mohou 

bohatě najíst (obr. 9). Součástí restaurace je venkovní zahrádka, kde se nachází 

také gril či udírna. Po domluvě lze v prostorách restaurace uspořádat oslavy, 

svatby či školení. Ubytovat se zde můţete ve 2-4 lůţkových pokojích s moţností 

přistýlek (obr. 10). Kaţdý pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením. Celková 
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ubytovací kapacita v pensionu je 35 míst. K dispozici je také jeden apartmán 

s kapacitou aţ čtyř lůţek, samozřejmostí je vlastní sociální zařízení. Jako jediný 

pokoj v tomto pensionu má plně vybavený kuchyňský kout, kde si hosté mohou 

sami uvařit. Hosté zde mohou trávit pobyt se svými zvířaty.  

   

  

Obr. 8  – Restaurace pensionu [31]. Obr. 9  – Jeden z pokojů pensionu [32]. 

 

 Hosté zde mají nepřeberné mnoţství vyuţití volného času. Jednou 

z moţností je poznání ţivota koní, jejich ustájení a chov na této farmě (obr. 11). 

Také zde můţete absolvovat jezdecké projíţďky po okolí a pro začátečníky je 

moţnost výuky v jezdeckém klubu s instruktorem. Na farmě je moţnost ustájení 

vlastního koně, pouţívání výběhu pro koně, trénink koně, drezurní a skokové 

hodiny s vlastním koněm. Tyto sluţby jsou však všechny placeny a musí se 

domluvit předem s majitelem farmy. Vyuţít mohou hosté také tenisové kurty, či 

kurty na odbíjenou, ruské kuţelky, venkovní stolní tenis, badminton, minigolf, 

venkovní stolní tenis, pétanque. Odpočinout si hosté mohou například v sauně 

nebo masáţní vaně.  

 

 

Obr. 10  – Výběh s koňmi Hamříkova Stáj [33]. 
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 V letních obdobích mohou hosté navštívit okolí Dolní Moravice, kde se 

nachází spousty cyklistických stezek či různé kulturní památky. Přímo v obci se 

nachází několik chráněných staveb jako například filiální kostel sv. Jakuba 

Staršího z roku 1795 s renesančním kněţištěm a s věţí z roku 1593. Dále pak zde 

můţete vidět pilíř svaté trojice, barokní sochařskou práci z roku 1752. Barokní 

plastiku sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1751, dále most Švédského typu, 

coţ je ojedinělá konstrukce o dvou mostních polích a další domy a chalupy 

vytvořené lidovou architekturou z doby kolem poloviny 19. století.  

 Rýmařovsko díky své morfologické různorodosti, krajinné pestrosti a 

přírodním krásám málo porušené přírody nabízí nepřeberné mnoţství 

nejrůznějších aktivit. Pro letní aktivity je k dispozici velké mnoţství dobře 

značených turistických cest, které návštěvníkům umoţní pěší turistiku a příjemný 

pohyb v krásném prostředí a zavedou je do nejatraktivnějších míst Hrubého a 

Nízkého Jeseníku. Pěší túry mohou návštěvníci podniknout například na vrchol 

Pradědu, k vodopádům tzv. Bílé Opavy, do Velké kotliny či na Rabštejn. Zajímavá 

je také Hornická naučná stezka ve zlatohorském rudním revíru. Naučná stezka 

tvoří okruh a začíná i končí na náměstí ve Zlatých Horách, vzdálené od Dolní 

Moravice přibliţně 40 kilometrů. Stezka je 16 kilometrů dlouhá a má 12 panelů 

s informacemi z oblasti hornictví, historie a geologie zdejšího území. Trasa je 

vedena po kopcích Zlatých Hor, kde jsou šachty a štoly, ve kterých probíhá 

hlubinná těţba. V lesích a u potoků je moţno vidět kopečky, tzv. sejpové pahorky 

s vytěţenou s přerýţovanou horninou a tzv. pinky, neboli propadlé dolíky po těţbě 

pod povrchem. V zájmu bezpečnosti je nutné chodit jen po vyznačených stezkách 

a nevstupovat do propadlin a otevřených hornických děl. Trasa je vhodná pro pěší, 

případně pro horská kola. Naučnou stezku je doporučeno navštívit s průvodcem 

[16].  

 V posledních letech zde bylo vytvořeno velké mnoţství cest vhodných pro 

cyklistickou turistiku, vznikly areály umoţňující jezdit zde na koních i motokárách. 

Najdete zde také lezecké terény i lanová centra. Koupání je moţné v několika 

přírodních koupalištích, ale také v krytých bazénech. Zcela nové moţnosti vodních 

sportů poskytuje nedávno vybudována vodní nádrţ Slezská Harta v bezprostřední 
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blízkosti Rýmařovska (obr. 12). Moţné je i rybaření, na své si příjdou i myslivci a 

samozřejmě také houbaři. Jeseníky jsou ideálním místem pro veškeré zimní 

sporty. Poskytují dostatečné mnoţství kvalitního sněhu jak pro sjezdové lyţování, 

tak i pro vyznavače bílé stopy [17].  

 

 

Obr. 11  – Slezská Harta  [34].   

 

2.2 Agroturistika na rodinné farmě 

 Provozovatel – podnikal v zemědělské výrobě je definovaný jako fyzická 

osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle 

zvláštního předpisu (§ 2, odst. 2, c/ zákona 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník). 

 Ubytování je zpravidla poskytováno v zemědělské usedlosti (na rodinné 

farmě) nebo v rekreačních objektech ve vlastnictví nebo uţívání zemědělského 

podnikatele (chaty, sruby, chalupy, rekreační domky). Jde o decentralizované 

ubytování turistů v takřka rodinném prostředí s dalšími atributy, které můţe 

nabídnout jen zemědělská nebo vesnická usedlost. Maximální ubytovací kapacita 

činí 12 lůţek. Limitování ubytovací kapacity je nezbytným předpokladem pro 

zvýraznění specifik agroturistiky na rodinné farmě, a to jak ve vztahu k nabízeným 

sluţbám, tak ve vztahu k prostředí, kde se realizují. Navíc je důleţité, ţe tato 

forma ubytování je volnou ţivností, při jejímţ provozování není třeba prokazovat 

odbornou způsobilost. Minimální standard  vybavení ubytovacího zařízení je 

obdobný jako pro ubytování v soukromý.  

 Co se týká stravování, zde existuje široký prostor pro odbyt vlastních 

výrobků, v podobě surovin jako jsou brambory, mléko, zelenina aj. nebo 

polotovarů. Hosté si mohou vařit sami nebo se stravovat v místních restauracích 
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nebo hostincích. Nedoporučuje se poskytovat hostům farmy kompletní stravovací 

sluţby z toho důvodu, ţe jde o ţivnost koncesovanou, kde k provozování je třeba 

prokazovat odbornou způsobilost. Tím se nevylučuje občasné pohoštění, 

respektive pozvání ke společnému stolu k ochutnání místních specialit apod.  

 Specifičnost agroturistiky na rodinné farmě spočívá v tom, ţe turista se 

volně pohybuje v provozním prostředí zemědělského podnikatele, respektive má 

moţnost se seznámit se vším, co tvoří zemědělskou usedlost [2].    

  

2.3 Agroturistika provozována ostatními zemědělskými podniky  

 Provozovatelé čili podnikatelé, tj. právnické nebo fyzické osoby ve smyslu § 

2 zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník), kteří podnikají v oblasti zemědělské 

prvovýroby a sluţeb pro zemědělství.  

 Ubytování je zpravidla poskytováno v rekreačních objektech, coţ jsou 

chaty, chalupy, sruby či rekreační domky nebo hotelích a pensionech ve vlastnictví 

nebo uţívání zemědělského podniku. Maximální ubytovací kapacita činí na jeden 

rekreační objekt 12 lůţek, v hotelích a pensionech 50 lůţek nebo 25 pokojů na 

jeden objekt. Limitování ubytovacích kapacit má zejména v případě provozování 

veřejných ubytovacích kapacit zamezit nadměrnému soustředění turistů v daném 

místě, lokalitě. Podle zařazení ubytovacích sluţeb, zejména u hotelů a pensionů, 

je třeba počítat s tím, ţe půjde o ţivnost koncesovanou, při jejímţ provozování je 

třeba prokazovat odbornou způsobilost.  

 V hotelích a pensionech je nezbytné zajistit celodenní stravování (bufet, 

restaurace apod.), minimálně je nutné poskytovat snídaně. Podnikatelé 

v zemědělské výrobě zde mohou za výhodných podmínek realizovat prodej a další 

zpracování vlastní rostlinné i ţivočišné produkce. Stravovací sluţby jsou  ţivnosti 

koncesovanou, která vyţaduje taktéţ prokázání odborné způsobilosti.  

 Specifičnost těchto zařízení spočívá v přímém spojení turistů se 

zemědělským prostředím, kdy pole, louky, lesy, rybníky jsou ve vlastnictví nebo 

v pronájmu zemědělského podnikatele. Dále je zde moţnost poskytování 

speciálních sluţeb, resp. výukových sluţeb, které mají přirozené zázemí 

v zemědělském hospodářství nebo na něho organicky navazují (jezdecká škola, 

myslivost, honitba aj.) [2].    



Kateřina Drastichová: Agroturistika a ekoagroturistika v MS kraji 

2011 14 

 

2.4 Agroturistika v Moravskoslezském kraji  

 Moravskoslezský kraj je krajem pro ţivot, studium, podnikání a v neposlední 

řadě turistiku. Můţe se opřít o přírodní bohatství, udrţované tradice a řemesla, 

historické a kulturní památky, lázeňství, vybavená sportoviště i výtečnou 

gastronomii.  

 Moravskoslezský kraj leţí v severovýchodním cípu České republiky a je 

rozčleněn do šesti atraktivních turistických oblastí, z nichţ kaţdá má svůj 

specifický a neocenitelný ráz. Beskydy mohou kromě své krásné přírody 

nabídnout řadu památek lidové architektury. Moravské  Kravařsko – Poodří s říční 

nivou řeky Odry zpestřuje řada zámků, zřícenin hradů a tři nádherné městské 

památkové rezervace: Nový Jičín, Příbor a Štramberk. Ostravsko pak má svůj 

specifický a výjimečný charakter, daný tradicí hlubinné těţby černého uhlí. Tomu 

odpovídají četné technické památky aspirující díky své jedinečnosti na zápis do 

seznamu památek  UNESCO. Region Opavského Slezska je sice úzkým pásem 

území, ale zato nabízí širokou paletu památek. Lákadlem jsou zde zejména 

zámky, historická města a také zachovalé vojenské pevnosti Jeseníky, jimţ vládne 

místní dobrý duch hor Praděd, jsou oblíbeným cílem turistů a to nejen díky 

zajímavým přírodním zajímavostem, ale také díky nejstarší úzkokolejce ve střední 

Evropě s parním vlakem. Těšínské Slezsko je malebným územím u hranic 

s Polskem. Významnou stránkou celého kraje je pak dlouhá historie vyuţívání 

léčivých pramenů a lázeňství, řada lázeňských středisek je proslulá dokonce i za 

hranicemi České republiky [26].  

 Právě CHKO Beskydy či Jeseníky aj. a jejich nenarušená krajina nám 

umoţňuje trávit svůj volný čas na venkově. Lidé z měst často vyhledávají čerstvý 

vzduch a venkovský klid. Mnoho obyvatel však vyuţívá svých chat či chalup 

k úniku z města, ne však kaţdý má tuto moţnost. V Moravskoslezském kraji se 

nachází jak agroturistické farmy tak farmy, které upřednostňují ekologické 

hospodaření. V Beskydech a na Valašsku je moţné navštívit např. zemědělskou 

usedlost Bludička, Bubla City Ranch, Jízdárna Malenovice a další. V oblasti 

Poodří je to například Agroturistika U Haitlů. V Nízkém či Hrubém Jeseníku je to 

např. Ranch u Modré  laguny,  Ranch u Kulhavé sovy aj. Malé rodinné farmy 
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samotná agroturistika neuţiví. Podle L. Kielarové je potřeba alespoň jednoho 

příjmu v rodině. Moravskoslezský kraj dle slov majitelů farem neuvítá tolik hostů 

jako kraje jiné. Spoléhat se mohou na stálou klientelu, která se k nim s oblibou 

vrací.    

 

2.5 Agroturistika v České republice 

Majitelé farem při realizaci agroturistických projektů, které mají návštěvníky 

z Česka i ze zahraničí přilákat k pobytu v zemědělském prostředí a k proţití 

atmosféry ţivota na venkově, nejčastěji sázejí na jízdu na koni, rybaření či 

myslivost. Podnikatelé se nicméně shodují v tom, ţe jde především o doplňkovou 

aktivitu, pro většinu z nich zůstává hlavní obţivou především zemědělská výroba. 

Podle odhadů tráví dovolenou na českých statcích ročně řádově 30 000 turistů, 

z toho asi 10 000 z ciziny. Ze zahraničí převaţují Němci, Poláci a Nizozemci.  

Putování krajinou v koňském sedle mohou zakusit návštěvníci Karlovarského 

kraje v okolí Touţimska, které nabízí regionální síť hipostezek v délce 70 

kilometrů. Víkendové projíţďky na koních jsou zatím téměř jedinou nabídkou 

v agroturistice Ústeckého kraje. K většímu rozvoji farem zaměřených na 

venkovskou turistiku chybí podle odborníků dostatek peněz a zkušeností. Farem, 

které se věnují agroturistice, naopak přibývá v Libereckém kraji. Zatímco ještě 

před několika lety jich kraj evidoval jen 13, dnes jich je uţ dvojnásobek a stále více 

zejména menších zemědělských podniků nabízí ubytování a další sluţby. Jedno 

z nejoriginálnější lákadel pro agroturisty v Jihomoravském kraji vymysleli 

v Jevišovicích na Znojemsku. Zdejší zemědělská společnost Agrodruţstvo vsadila 

na krokodýlí farmu. Ve Zlínském kraji jsou mezi agroturisty nejčastěji tuzemské 

rodiny s dětmi, případně turisté z Nizozemí.  

Spíše doplněk ke svému hospodaření je agroturistika pro farmáře na jihu Čech, 

v Olomouckém nebo Moravskoslezském kraji. Ubytování  na farmách, vyjíţďky na 

koních a další programy jim totiţ jako sezónní aktivity moc nevynáší. Hlavní 

obţivou pro většinu tedy zůstává zemědělská výroba. Na jihočeském venkově 

jsou nejčastějšími návštěvníky statků Češi, začínají se ale objevovat i zahraniční 

turisté. V Moravskoslezském kraji často vítají rodiče s dětmi, které chtějí poznat 

domácí zvířata nebo se seznámit s prostředím, ve kterém vyrůstali jejich 
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předkové. Vlastní hon na zvěř nabízí kromě  obvyklých zábav v Pardubickém kraji, 

který jinak patří mezi nejméně navštěvované regiony v zemi.  

Počet zemědělských farem zaměřených na turisty neroste, ale spíše klesá 

v Plzeňském kraji. Podle zdejších farmářů je agroturistika během na dlouhou trať. 

Nutná stabilní klientela se buduje dlouho a pomalu se vracejí také vloţené peníze 

do bezpodmínečně nutných staveb pokojů, sociálních zařízení a kuchyněk [29].  

 

2.6 Provozování agroturistiky v zahraničí  

Rakousko je země, která patří mezi 5 turisticky nejvyspělejších zemí světa. 

Významnou součástí cestovního průmyslu se stává v posledních letech dovolená 

na selském dvoře, která umoţňuje cca 21 280 zemědělským farmám v Rakousku 

dodatečný příjem. Ještě nedávno představovala venkovská turistika a agroturistika 

nejslabší článek rakouského turistického průmyslu. Zkušenosti ukázaly, ţe se 

jednotlivé farmy z hlediska agroturistického podnikání nemohou samostatně 

rozvíjet, a proto se v jednotlivých krajích Rakouska vytvořila tzv. Sdruţení 

hostitelů, jejichţ členové (farmáři) si mezi sebou vyměňují zkušenosti, pořádají 

společné semináře, školení a různé akce. Sdruţení hostitelů jednotlivých krajů 

jsou dále spojena v Zemském svazu, který odpovídá za propagaci, zajišťuje 

rezervaci a navštěvuje mezinárodní výstavy a veletrhy cestovního ruchu.  

Slovenský agroturismus se podle některých autorů dá srovnat s rakouským na 

počátku 50. let. V důsledku obrovského rozdílu mezi kvalitou sluţeb nabízených 

v západních zemích a na Slovensku lze jen stěţí očekávat příliv zahraničních 

turistů a proto bude nutné se především zaměřit na domácí klientelu.  

Rozvoji cestovního ruchu je v Německu věnována velká pozornost. Venkovská 

turistika je součástí programu venkova, který je oficiálním vládním programem. 

Uvedená aktivita je důleţitá zejména pro zemědělství, pro které představuje další 

doplňkový zdroj příjmů, umoţňuje vyuţití rodinných příslušníků a realizaci 

zemědělských produktů přímo na zemědělské usedlosti. Německo disponuje 

v rámci agroturistiky na rodinných farmách cca s 500 tisíci lůţky. Jde o tzv. 

dovolenou na selském dvoře, která se nejvíce rozvíjí v podmínkách spolkového 

státu Bavorsko a Mecklenburg-Vorpommern.  
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Agroturistika v Itálii se nejvíce rozvíjí v její severní části. V roce 1986 schválila 

regionální vláda Benátská předpisy o provozování agroturistiky, kterými sledovala 

zamezování vylidňování venkova, ochranu ţivotního prostředí a lidové 

architektury, zhodnocování produktu zemědělské a řemeslné výroby a podporu 

lacinější rodinné a mládeţnické rekreace.  

Například ve Francii je agroturistika povaţována za jednu z moţností rozvoje 

vesnice. „Národní federace rekreačních zařízení Francie“ poskytuje ubytování aţ 

v 3800 venkovských usedlostech.V rámci zlepšení kvality ubytovacích sluţeb 

zavedla tato federace čtyři ubytovací třídy a tak zpřístupnila pronájem 

venkovských usedlostí široké veřejnosti [2].      

 

3. Ekoagroturistika 

Ekoagroturistika je formou venkovského cestovního ruchu, který zahrnuje 

pobyty na ekologicky hospodařících farmách produkujících bio-produkty, 

umístěných ve zdravotně příznivém ţivotním prostředí. Podstatným znakem této 

formy agroturistiky je nejen sepětí s farmářskou rodinou, ale i účast na 

zemědělských pracích a konzumace produktů jejich ekologického zemědělství [3].   

 Různí lidé mají různé nároky a podmínky na svůj volný čas. Mnohým chybí 

nepoškozená příroda a tradiční venkov, který z velké části jiţ vymizel. Proto se 

někteří z nich uchylují k této formě cestovního ruchu. Zde mohou naleznout nejen 

klidné venkovské prostředí, ale také vyţití formou prací na usedlostech nebo jiné 

aktivity. Aktivity typu jízdy na koních, pěší túry do okolních krajin, návštěvy   

pamětihodnosti, poznávání místních tradic, sběr hub či lesních plodů nebo třeba 

pozorování zvěře. Je vhodné při této specializaci mít povědomí, kam mají hosté 

vyrazit na naučné stezky, upozornit na zvláštní události apod. Hostitel by mohl mít 

v případě specializace na takovouto skupinu alespoň malou knihovničku 

přírodovědné literatury, či přístup na internet [9].  

 V roce 1994 byla v Holandsku zaloţena nevládní nadace ECEAT – 

Evropské centrum pro ekoagroturistiku (European Centre for Eco Agritourism), 

jejímţ cílem je podpora ekologického zemědělství a oţivení venkova pomocí 

šetrné turistiky. V České republice je to potom ECEAT CZ se sídlem v Brně, 

působící  jako nezávislá nezisková organizace, která zastupuje Českou republiku 
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v mezinárodním programu ECEAT se sídlem v Amsterdamu. Tato společnost 

vznikla na základě sdruţení dobrovolníků, kteří se jiţ v roce 1992 podíleli na 

rozvoji ekologicky šetrných programů týkajících se rozvoje ekoagroturistiky, 

vlastně turistiky na ekologicky hospodařících zemědělských podnicích u nás.  

 Pro zařazení do programu ECEAT, neboli uznání ekologické farmy musí 

farmář splňovat dané podmínky. Mezi základní podmínky patří samozřejmě 

ekologicky hospodařit nebo alespoň k tomuto hospodaření směřovat, dále pak 

kaţdý ubytovatel by měl mít daný ţivnostenský list, musí splňovat poţární, 

hygienické, stavební a v neposlední řadě ubytovací předpisy a jeho zemědělská 

činnost by měla činit více jak 50% příjmů. 

 

3.1 Ekoagroturistické farmy v Moravskoslezském kraji 

 

3.1.1 Agroturistika Ljuba Kielarová 

 Tuto farmu nelze snadno nalézt, chybí ukazatele či reklama ve vesnici, coţ 

sniţuje funkci i prosperitu farmy. Informaci, kde farmu najít jsme dostali aţ v místní 

restauraci, kde jsme byli nuceni se zajít informovat. I přes to, se farma nachází 

v příjemném venkovském prostředí Jeseníků, dále od ostatních obydlených domů 

a je dobře přístupná autobusovou či vlakovou dopravou. Přesněji se nachází ve 

vesnici Malá Morávka. Ta se nachází mezi Karlovou Studánkou a městem Bruntál.  

 Agroturistika Ljuby Kielarové je ekologicky uznávanou farmou, patří do 

svazu ekologických zemědělců PRO-BIO, který u svých členů garantuje 

dodrţování směrnic ekologického zemědělství [18] .  

Dále jsou členy ECEAT, kteří jim v minulých letech zprostředkovávali turisty 

ze zahraničí. Nejčastějšími návštěvníky jsou Holanďané, kteří jsou podle L. 

Kielarové velmi přátelští, rádi se zapojí do rodiny a jejich chuť do práce je aţ 

záviděnihodná, oproti našim českým spoluobčanům. Ti  se pracím na farmě 

vyhýbají, a většinou i kontaktu se samotnou rodinou.  

 Základním faktorem v ekologickém zemědělství Ljuby Kielarové je tzv. 

ekologické seno, které kaţdoročně sklízejí na svých cca 5 hektarech luk na 

kterých hospodaří. Tímto ekologickým senem pak ţiví své zvířata a to jsou 

huculské koně, na kterých se hosté mohou vydat na projíţďku, dále zde můţete 
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vidět králíky a kozy. Rodina také pěstuje na vlastní zahrádce zeleninu, která je 

také hnojena pouze přírodními hnojivy. Na této zahrádce kaţdoročně sadí běţnou 

zeleninu převáţně pro své potřeby a pro hosty. Tento bio výrobek není prodáván, 

pouze při větší úrodě rozdán.  

Tato farma je vyloţeně rodinného typu. Ljuba Kielarová se svým manţelem 

začali podnikat v tomto oboru zhruba před 20 lety, kdy si zakoupili dům, ve kterém 

nyní ţijí se svými čtyřmi dětmi (obr. 13). Ty se také podílejí na chodu farmy. Ve 

svých začátcích ubytovávali hosty přímo v domě, kde jim byl k dispozici 

samostatný pokoj, leč sociální zařízení bylo  společné. Dům je velmi prostorný, 

v přízemí se nachází společenská místnost s krbem a knihovnou pro deštivé dny. 

Dále velký stůl pro celou rodinu a hosty (obr. 14).   

  

  

Obr. 12  – Farma Ljuby Kielarové (foto autor). Obr. 13  – Společenská místnost (foto autor). 

 

Na farmě je i moţnost stravování, vaří se zde ve společném hrnci. Hosté si zde 

mohou dát snídani, oběd i večeři. Vaří se zde převáţně z vlastních vypěstovaných 

polotovarů. Najíst se zde mohou pouze ubytovaní hosté, jídelna neslouţí jako 

restaurace. Po nějaké době byl k původnímu domu přistavěn ještě jeden pro 

hosty, kteří mají raději soukromí. Zde se nachází 4 apartmány, kde si hosté 

mohou v kuchyňském koutu sami uvařit. Ve vesnici se nachází obchod, kde si 

mohou hosté i v neděli zakoupit čerstvé pečivo. Kaţdý pokoj má loţnici, 

kuchyňský kout a společenský kout a jiţ uţ vlastní sociální zařízení (obr. 15, 16). 

Součástí domu je také terasa, dětské hřiště a posezení u ohně. Za domem se 

nachází kurty pro míčové hry, v budově najdete pingpongový stůl či saunu. 
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S sebou si hosté mohou vzít své domácí zvířata, rodina sama vlastní tři psi. 

V prostorech domu se chodí v domácí obuvi.         

   

  

Obr. 14  – Kuchyňský kout (foto autor). Obr. 15  – Sociální zařízení (foto autor). 

 

Za zmínku stojí také historie Malé Morávky. Malá Morávka patřila na konci 15. 

století k rozlehlému území, které uţ tenkrát spravovali páni z Vrbna, kteří sídlili na 

bruntálském hradě. Obdobně jako jinde na Jesenicku, těţili se i na zdejším panství 

různé kovy, především však ţelezná ruda. Odkdy se dolovala i v okolí říčky 

Moravice a Bělokamenného potoka, není známo. V 16. století se však uţ odtud 

vozila do bruntálského hamru. Dováţelo se i dřevěné uhlí. Nejspíše proto, ţe se 

jejich přepravou výroba ţeleza prodraţovala, rozhodl se pan Bernard z Vrbna 

postavit nové hutě a hamry přímo u zdrojů surovin, totiţ ţeleza, dřeva a vody. 

Stalo se tak v době tzv. druhé kolonizační vlny, v posledních desetiletích 16. 

století, zcela určitě před rokem 1598. O existenci dolů vypovídají archivní 

záznamy z počátku 17. století. Podrobnější zpráva pochází uţ z roku 1618, kdy se 

připomínají doly ve třech lokalitách. U dolní části dnešní obce se uvádí důl 

Nejsvětější Trojice, při němţ stály i dva obytné domy pro havíře. Nejblíţe k horám 

leţely Dolní a Horní Ulrich, které měli nejvíce štol, rovněţ  s domem pro havíře. Ke 

kaţdému dolu patřily i stáje pro koně. Nově postavené hamry pojmenovali 

jednoduše Dolní, Prostřední a Horní. Šachty, hamry a obytná stavení tvořily základ 

nové průmyslové obce, která se poměrně rychle rozrůstala. Na jejím okraji, 

směrem k Bruntálu se nacházel panský nájemní dvůr a poblíţ něho mlýn, zřejmě 

větrný. Nechyběla ani pila. V čele Malé Morávky stál rychtář, který tu však v 17. 

století působil i jako správce hamrů. Teprve v pozdním údobí tohoto století se obě 

funkce odloučily. V roce 1621 došlo ke změně majitelů panství, které císař 
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Ferdinand II. Vrbenským konfiskoval a daroval je svému bratru Karlovi, velmistru 

Řádu německých rytířů. Uţ v samém počátku třicetileté války dal arcivévoda Karel 

vybudovat v Malé Morávce slévárnu na děla, koule a muškety. Proto tady vyhně 

neuhasly, jak se stalo jinde. Pravděpodobně tady však rytmus ţivota narušili 

v roce 1626 Dánové svým vpádem do okolí zdejší obce. Vybrakovali tenkrát 

všechno, včetně zásob ţeleza. V létě 1642 vstoupili do kraje Švédové vedeni 

generálem Torstensonem. O zdejší válečnou zbroj neměli však zájem a tak se 

místní produkce na dalších 5 let zastavila. Voda prý zaplavila štoly, některé pece 

zpustly a výroba zbraní se uţ nikdy neobnovila. V roce 1740 vrchnost zrušila 

Prostřední huť a objekt nechala upravit na nájemní dům. Staletá činnost hutí 

poznamenala v minulosti i tvář zdejšího údolí. Kupili se zde dlouhé a široké haldy 

strusky, vysoké aţ několik metrů. V 19. století  se dolování postupně omezovalo, 

přestoţe stále ještě nacházelo ve štolách zaměstnání i sto lidí. V 70. letech 

minulého století však tato činnost zcela ustala, poněvadţ zdejší ruda se 

nevyrovnala rudě dováţené k nám uţ ze Švédska. Konkurence vítkovických 

ţelezáren od roku 1828 způsobila téměř úplný zánik kdysi manufakturního 

průmyslu v Malé Morávce. Tam zůstal v činnosti pouze starý Karlův hamr, později 

továrna Olbrichova [19].  

 

Zdejší kraj poskytuje moţnost celoročního sportovního vyţití. Od jara do 

podzimu je to nepřeberné mnoţství tras pro pěší turistiku a cykloturistiku. 

Projíţďky na zapůjčeném kole nebo pokud si přivezou hosté své mohou si ho zde 

uschovat [20].  

V letních měsících je moţné koupání v nedalekých přírodních rybnících nebo 

na přehradě Harta. Na některých místech a přímo na přehradě je moţno na 

povolenku lovit ryby. V okruhu 15 kilometrů se nacházejí dva kryté plavecké 

bazény. Po domluvě je moţné vyrazit do lesa s manţelem paní Kielarové, který je 

bývalý myslivec a v místních lesích je jako doma. Zavedou vás na číhanou, či na 

posed nebo si hosté mohou v lese nasbírat lesní plody či houby, kterých se zde 

nachází poţehnaně. Projíţďka na koních či na povoze je také moţná. Nedaleko 

farmy se nachází také přímo jezdecké oddíly, vyrostl zde a nyní tráví svůj 

„důchod“ i legendární Ţelezník. Farma dále vlastní mikrobus, kterým hosty mohou 
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zavést na určené místo a ti se pak po stezce vrátí tzv. po svých. Za kaţdý kilometr 

mikrobusem se však musí zaplatit. Na výlet z Malé Morávky je moţnost vyrazit do 

nedaleké Karlovy Studánky, kde můţete vyuţít místních lázeňských sluţeb.  

Karlova studánka jsou moderní a ojediněle přebudované lázně uprostřed 

krásné jesenické přírody. První zmínky o léčivých pramenech jsou zpočátku 18. 

století. Lázně zaloţil nejmladší syn Marie Terezie Maxmilián II. – František v roce 

1780. Pod lékařských dohledem je lázeňská léčba řízená od roku 1785. Dnešní 

název Karlova Studánka lázně získaly v roce 1803 po nejslavnějším habsburském 

vojevůdci Karlovi, který jako první evropský válečník porazil Napoleona u Aspern 

v roce 1809. Pro svoji jedinečnou polohu a léčivé klima je Karlova Studánka 

ideálním místem pro léčbu pacientů s onemocněním dýchacích cest. Léčebné 

místo je vhodné i pro léčení nemocí onkologických, pro léčbu vysokého krevního 

tlaku a onemocnění cév. Souběţně se léčí i doprovodné pohybové nemoci – 

kloubní a páteřní potíţe. O pacienty a klienty se stará specializovaný tým 

odborníků na balneologii, fyziatrii, rehabilitaci, praktické lékařství apod. 

K přírodním léčivým zdrojům Karlovy Studánky patří minerální voda a přírodní oxid 

uhličitý získávaný z hloubky 127 metrů. Přírodní minerální voda má vysoký obsah 

kyseliny uhličité a metakřemičité. Slouţí k přípravě uhličitých koupelí a 

rašelinových zábalů, dále k inhalaci a pití. Ojedinělé je čisté léčivé klima [21].  

Dále je moţné navštívit město Bruntál, kde v letních obdobích můţete navštívit 

místní zámek (obr. 17). Či malebný jednolodní barokní poutní kostel na Uhlířském 

Vrchu (672 m n. m.) (obr. 18).  

   

  

Obr. 16  – Zámek Bruntál [35] . Obr. 17  – Uhlířský Vrch [36]. 
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Necelou hodinku od Malé Morávky se nachází přečerpávací vodní elektrárna 

Dlouhé Stráně, která stojí za shlédnutí (obr. 19). Elektrárna je vybudována 

v CHKO Jeseníky a je největší vodní elektrárnou u nás. Význam přečerpávací 

vodní elektrárny Dlouhé Stráně je především v oblasti regulace výkonu a 

frekvence. Pro svou vlastní funkci vyuţívá elektrárna přebytku energie, coţ je 

zpravidla v nočních hodinách a mezi špičkami, kdy čerpá vodu z dolní nádrţe do 

horní nádrţe. Existence elektrárny a její funkce v elektrizační soustavě vede 

k výraznému sníţení nároků na spalování uhlí v parních elektrárnách [22].  

 

 

Obr. 18  – Vodní elektrárna Dlouhé Stráně [37]. 

 

Problémem není ani výlet do sousedního Polska a to k Otmuchowským jezerům 

(obr. 20). Po cestě je moţnost navštívit město Javorník a javornický hrad, který byl 

v 17. století přebudován na renesanční zámek. Zajímavým obohacením prohlídky 

je největší vystavená sbírka dýmek a kuřáckých potřeb v ČR. 

 

 

Obr. 19  – Otmuchowské jezero [38]. 
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Vynechat by se nemělo určitě město Jeseník, ve kterém se nachází známé 

Priessnitzovy lázně, které zaloţil Vincenc Priessnitz v první polovině 19. století. 

Dále moţno navštívit např. jeskyni na Pomezí – jeskynní chodby jsou poloţeny ve 

dvou výškových úrovních. Jsou zde zastoupeny hlavní formy výzdoby, od brček a 

jeskynních perel aţ po robustní krápníky a sintrové polevy. Škoda by bylo 

vynechat jeskyni Na Špičáku. Nejstarší písemné zmínky se datují z roku 1430 

(Antonius Wale), ve starých pokynech pro hledače zlata. Proto byli mylně 

pokládány za opuštěné rudné štoly. O ţádné jiné jeskyni v česku se nedochovala 

starší písemná zmínka. O jejich znalosti mezi lidem svědčí epigrafické záznamy 

vyryté v jeskyních, malované nápisy – letopočty a kresby na skalních stěnách. 

Autentičnost těchto záznamů je dána i tím, ţe jsou překryty sintrovými povlaky. 

Není vyloučeno, ţe jeskyně slouţily ke kultovním účelům. Stěny jeskyně jsou 

zčernalé od sazí z ohňů a loučí, krápníková výzdoba vzala za své. Zůstala 

zachována jen v částech tehdy neznámých [22].  

 Asi 15 minut od Malé Morávky se nachází město Rýmařov, toto hornické 

město vzniklo v 70. letech 13. století. Největší rozkvět nastal v 16. století za 

Ferdinanda I., kdy byla zaloţena mincovna, postaveny ţelezné hamry, slévárna a 

mlýn. Sláva hutí na Rýmařovsku, spojena s dolováním stříbrných, olověných, 

měděných a ţelezných rud, pohasla aţ koncem 19. století. Také vaření a 

šenkování piva má v Rýmařově dlouhou tradici. V minipivovaru Excelent je 

restaurace i hotel a návštěvníci mohou ochutnat „malinové pivo“. Navštívit můţete 

také gotický chrám sv. Michala ze 14.-15. století, kapli Navštívení Panny Marie, či 

národní přírodní  památku Rešovské vodopády. Nedaleko se nachází také hrad 

Sovinec ze stejnojmenného městečka. Návštěva města Velké Losiny  je také velmi 

zajímavá, nachází se zde krásný zámek s arkádami a freskami. Unikátní ruční 

papírna stojí uprostřed obce, poprvé se připomíná svou nejstarší známou 

průsvitkou v roce 1596. V objektu této technické a kulturní památky je otevřeno 

muzeum papíru a prodejna. Nachází se zde také lázně, které patří mezi nejstarší 

moravské lázně. Jiţ od 16. století jsou místní studené a termální sirné vody 

vyuţívány léčebným účelům. V lázeňském parku je termální koupaliště přístupné 

veřejnosti [22].  
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 Takto bychom mohli pokračovat dál například do Zlatých Hor, kde v lese 

před Zlatými Horami stojí poutní kostel Panny Marie Pomocné, obnovený a 

vysvěcený roku 1995. Rozhledna Františka Josefa I. je postavena na Biskupské 

kupě v nadmořské výšce 890 m. Zlatorudné mlýny na Olejnici – replika 

středověkých rudných mlýnů věrně reprodukuje jejich vzhled a způsob úpravy 

vytěţené rudy. Najdete je asi 1 kilometr od silnice na Mikulovice. Rejvíz je jednou 

z nejkrásnějších oblasti Jeseníků. Je to státní přírodní rezervace o rozloze 350 ha 

s největšími rašeliništi na Moravě a ve Slezsku [22].  

 Hlavní a největší „atrakcí“ Hrubého Jeseníku je CHKO Jeseníky, nejvyšší 

moravské pohoří (Praděd – 1492 m) (obr. 21). Do seznamu chráněných území 

patří: SPR Bučina, SPR Františkov, SPR Jelení bučina, SPR Praděd, SPR 

Rašeliniště Skřítek, jiţ zmíněný SPR Rejvíz, SPR Suchý vrch, SPR Šerák – 

Keprník, CHPV Pasák, CHPV Smrčina, CHPV Vysoký vodopád, CHPV Zadní 

Hutisko.  A naučné stezky jako Bílá Opava, zaloţena roku 1963 o rozloze 238 ha 

na ochranu části údolí Bílé Opavy a Karlovy Studánky. Červenohorské sedlo – 

Šerák, Rejvíz zaloţen v roce 1955 o rozloze 259,88 ha na ochranu největšího 

jesenického rašeliniště se dvěma jezírky. K turistickým atrakcím patří zdejší 

povalová naučná stezka s několika vysvětlujícími tabulemi, vedoucí k vyhlídkové 

plošině u Velkého mechového jezírka. A poslední Velká kotlina zaloţena taktéţ 

v roce 1955 a o rozloze 224,97 ha, ve stejnojmenné kotlině, která tvoří závěr údolí 

Moravice pod Vysokou holí [23].  

 

 

Obr. 20  – CHKO Jeseníky, v pozadí Praděd [39]. 

 

 Jak vidíme typů pro výlety kolem Malé Morávky je poţehnaně, na své si 

tady příjdou i milovníci zimních sportů a to na místních svazích a běţeckých 

tratích Ski centrum Malá Morávka – Karlov.  
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3.1.2 NEWPORT Ranch 

 Tento ranch vznikl v roce 1994, kdy si švýcarský občan Paul Sutter, který 

se do této doby věnoval pouze rekreačnímu jeţdění, kupuje koně. Hlavním snem 

majitele bylo zaloţení vlastní jízdárny. V podzimním období toho roku byl 

zakoupen pozemek v Dolních Domaslavicích o rozloze 5 ha orné půdy, 2 ha luk, 

s domkem, garáţí a stodolou. Z původní stodoly vznikla stáj a původní domeček 

byl zvětšen o patro a zrekonstruován do nynější podoby (obr. 22, 23). V areálu 

Newport ranche se nachází prostorné výběhy, travnaté pastviny, venkovní 

jízdárna, krytá jezdecká hala, skokový a drezurní materiál, venkovní a vnitřní boxy 

pro ustájení koní. Krom pozemků v Dolních Domaslavicích farma vlastní areál také 

v nedalekých Dolních Tošanovicích, kde se věnují pastevnímu odchovu hříbat, 

chovným klisnám, koním v rekonvalescenci, koním na odpočinku a koním na doţití 

tzv. důchodu. Newport ranch splňuje podmínky Svazu ekologického zemědělství 

PRO-BIO, kterým je i členem. Na svých pozemcích sklízejí kaţdý rok seno, kterým 

krmí své koně a dávají jim čistou podestýlku. Dalším krmivem z vlastních zásob 

jsou mačkaný oves, sezónní zelenina a ovoce a samozřejmě pastviny kolem 

farmy.  

  

  

Obr. 21  – Původní dům před rekonstrukcí 

(foto autor). 

Obr. 22  – Dům a stodola po rekonstrukci  

(foto autor). 

 

A tak vzniká Jezdecký klub Stáj Newport, který nabízí: 

- Parkurové skákání a drezury. 

- Výcvik mladých koní. 

- Jezdecký výcvik dětí a mladých jezdců. 
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- Trenéry a cvičitelé pro začátečníky i pokročilé jezdce. 

- Moţnosti kryté haly, pískového kolbiště, drezurního obdélníku a skokového 

materiálu. 

- Vyjíţďky na koních. 

- Víkendové, týdenní nebo čtrnáctidenní kurzy výuky jízdy na koni, skokové i 

drezurní soustředění. 

- Dětské jezdecké tábory, firemní akce, rodinné dovolené, oslavy, pension. 

- Ustájení, pronájem a přeprava koní. 

- Členství v jezdeckém klubu [24].  

 

Jak uţ bylo napsáno, hlavním zaměřením farmy jsou koně a péče o ně. 

Vedlejší činností je ubytování hostů a pořádání akcí přímo v areálu jezdeckého 

klubu Stáje Newport (obr. 24).  

 

 

Obr. 23  – Newport ranch (foto autor).  

 

Hosté se mohou ubytovat celkem v pěti pokojích s celkovou kapacitou 15 osob, 

pokoje jsou 2 aţ 4 lůţkové (obr. 25). Kaţdý pokoj je vybaven vlastním sociálním 

zařízením, televizí, satelitem, rádiem a wi-fi připojením (obr. 26). V této budově se 

nachází také byt, kde ţijí po celou dobu manţelé Ţilinští a také blízcí přátelé 

majitele statku, kteří jsou správci na této farmě a po celou dobu se zde starají o 

chod celého statku. Samozřejmostí je kontakt s klienty. Na této farmě se můţete i 

najíst, ale pouze v případě, ţe jste hosté. Objednat si můţete jak snídani, tak 

obědy i večeře. K dispozici je také bezplatné parkoviště přímo před budovou. Krytý 

přístřešek s krbem, kde se mohou také pořádat oslavy či jiné akce, nechybí ani 
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hřiště pro nejmladší návštěvníky. Pro zájemce cykloturistiky je moţné si zde 

zapůjčit kola nebo je moţné plavání v nedaleké ţermanické přehradě. V zimních 

obdobích je to pak tzv. skiering, coţ znamená lyţování za koňmi.  

   

  

Obr. 24  – Dvoulůžkový pokoj, Newport ranch 

(foto autor). 

Obr. 25  – Sociální zařízení  

(foto autor). 

 

 

 Obec Dolní Domaslavice se nachází v české části Slezska na teritoriu 

Těšínské pahorkatiny. Tuto obec najdeme v trojúhelníku mezi městy Havířov, 

Český Těšín a Frýdek – Místek. Ţermanická přehrada, spolu s blízkosti 

Moravskoslezských Beskyd, vytváří z této obce hojně vyuţívané rekreační zázemí 

nedalekých měst Ostravské aglomerace [25].  

 V okolí se nachází mnoho turistických stezek a to například: 

Naučná stezka Horní Domaslavice – jde o vlastivědnou stezku zaměřenou 

na historii obce připomínané jiţ v roce 1305 a na komentář k dochovaným 

historickým památkám, u kterých se obvykle nachází jednotlivá zastavení. 

Vizuálně nejzajímavějším prvkem naučné stezky je kostel, který je v noci osvětlen 

a tvoří výraznou dominantu pro krajinu s typickým rozptýleným osídlení slezského 

typu, a to v tomto případě konkrétně v mírně zvlněném reliéfu Těšínské 

pahorkatiny.  Vedle historických památek je zajímavým místem rovněţ přírodní 

lokalita Mořské oko, která je kromě romantizujícího názvu opředena i pověstmi. 

Jde s největší pravděpodobností o zatopený lom, ve kterém se těţil kámen pro 

vybudování hornodomaslavského zámku [10], [11]. 
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Ve 30 minut vzdálené obci Nýdek začíná tzv. Rytířská naučná stezka, která 

vede na polské i české straně hory velká Čantoryje. Celková délka naučné stezky 

na českém území je 10,1 km. Návštěvníci mohou vystoupit na ocelovou rozhlednu 

přímo na vrcholu Velké Čantoryje, ze které jsou výhledy do Polska, Slovenska i 

Česka. Tato trasa je pěší a má středně těţkou náročnost.  

Také je zde moţnost podívat se za krásami vendryňské přírody. Stezka se 

skládá ze dvou samostatných okruhů, které je moţno absolvovat formou 

polodenní volné procházky samostatně nebo ji zdatnější chodci mohou absolvovat 

celodenně v obou částech. První trasa vede severním územím ve Slezských 

Beskydech a má délku 10 km. Druhá trasa vede v počáteční fázi územím 

Jablunkovského průsmyku nivou řeky Olše a podél přítoku Kopytná převede 

návštěvníky do Moravskoslezských Beskyd, délka trasy je 22 km.  

Archeopark Chotěbuz Podobora je součástí naučné stezky, trvalé 

archeologické expozice, prezentující region Horního Slezska. Naučná stezka vede 

na hradisko a prochází do Louckého lesa a do obce Chotěbuz-Podobora.  

 A mnoho dalších naučných stezek jako Jahodná, Veřovické vrchy, Gruň –

Bílý Kříţ, Mionší, Lysá hora, Těrlické mokřady, Šenovská naučná stezka atd. [26]. 

Z muzeí můţeme navštívit například muzeum třineckých ţelezáren a města 

Třinec. Instalována je stálá expozice zaměřená na vývoj Třineckých ţelezáren a 

historii města Třince. Nebo taky můţeme shlédnout muzeum Těšínska, zaloţené 

v Českém Těšíně v roce 1948, navazuje na bohaté muzejní tradice, které sahají 

aţ do roku 1802, kdy bylo v tehdy ještě nerozděleném Těšíně otevřeno nejstarší 

muzeum v historických zemích České koruny. Po rozdělení města v roce 1920 

zůstalo na území Polska [26].  

 Pro milovníky piva je moţnost navštívit nedaleké Nošovice a místní pivovar 

Radegast. Pivovar otevřel zbrusu nové návštěvnické centrum – Radegastovu 

svatyni. Zde se seznámíte s historií pivovaru, varním procesem a vším, co značka 

Radegast pro své příznivce dělá. Samozřejmostí je prohlídka výrobními prostory 

jednoho z nejmodernějších pivovarů na Moravě. Zlatým hřebem prohlídky je 

ochutnávka správně hořkého piva Radegast v degustační věţi nad pivovarem [27].  

 

 



Kateřina Drastichová: Agroturistika a ekoagroturistika v MS kraji 

2011 30 

3.2 Organizace podporující ekoagroturistiku 

Jako první organizaci podporující venkovský cestovní ruch bych zmínila  

Svaz venkovské turistiky (obr. 28). Svaz byl zaloţen v roce 1997 a je členem 

Svazu obchodu a cestovního ruchu, dále pak mezinárodní organizace svazů 

venkovské turistiky Eurogites. Jeho zájmem je přispění k ekonomickému, 

kulturnímu a společenskému oţivení venkova. Podpora venkovských podnikatelů 

je samozřejmostí, dále se zabývá kontrolou kvality ubytovacích sluţeb a 

v neposlední řadě pomáhá při rozvoji odborných schopností podnikatelům ve 

venkovském cestovním ruchu. Společně s agenturou CzechTourism a ECEAT CZ 

pomáhá svým členům při propagaci ubytovacích zařízení a zprostředkovává 

klientelu ze zahraničí.  

Jiţ zmíněná organizace ECEAT neboli European Centre for Ecology and 

Tourism se zabývá systémem hodnocení ekologické kvality ubytovacích sluţeb, 

dále v tomto oboru poskytuje i poradenské sluţby (obr. 27). Společnost ECEAT 

také provozuje cestovní kancelář ECEAT Travel a spousty jiným projektů jako 

např. stezky dědictví, kde propagují a rozvíjí unikátní kulturní a přírodní dědictví 

pro účely cestovního ruchu včetně regionální gastronomie.  

   

 
 

Obr. 26  – Znak společnosti ECEAT [40]. Obr. 27 – Znak Svazu venkovské turistiky [41]. 

 

PRO – BIO je Svaz ekologických zemědělců a funguje jako celostátní 

sdruţení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců bio potravin (obr. 29). Sdruţuje 

také poradce, školy, spotřebitele apod. Hlavní sídlo svazu se nachází v Šumperku 

na Severní Moravě s pobočkami po celé České Republice. Spotřebitelskými 

tématy se zabývá PRO-BIO Liga a pro výzkum, vzdělávání a přenos výsledků 

vědy do praxe svaz PRO-BIO zřídil Bioinstitut, o.p.s. Hlavním posláním svazu je 
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prosazovat v ČR ekologické zemědělství. Důleţitou součástí je propagace 

biopotravin, vţdy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců, členy svazu PRO-

BIO, kteří tento obor v ČR rozvíjejí a prosazují jiţ od roku 1990 [1].   

 

 

Obr. 28  – Společnost PRO-BIO [42]. 

 

 

3.3 Ekologické zemědělství 

 Ekologické zemědělství je v Evropě i u nás uznávanou metodou, která je 

dokonce přesně definována zákonem. Pouze ekologičtí zemědělci mohou své 

produkty označovat jako  bio či eko. Jejich šetrné hospodaření je sice nutno 

kompenzovat dotacemi, avšak kromě spotřebitelů, ekonomů a politiků tento 

způsob hospodaření uznávají i vědci. Jako model setrvalého zemědělského 

hospodaření je doporučující pro zachování kulturní krajiny a udrţení osídlenosti na 

venkově [4], [7].    

Ekologické hospodaření však není jednoduché a klade na zemědělce 

vysoké nároky. Zemědělec,  který hodlá přejít na ekologické hospodaření si musí 

být vědom, ţe jde o zcela odlišný způsob výroby, kde se nemůţe spoléhat na 

standardní prostředky komerčního zemědělství, jako jsou např.: umělá hnojiva 

nebo chemické ochranné prostředky. Rovněţ při ekologickém chovu 

hospodářských zvířat jsou podstatně větší poţadavky na způsob chovu a 

dodrţování zásad ohledně pohody zvířat. Samozřejmým poţadavkem je také 

dodrţování všech zásad vyplývajících  ze zákona na ochranu zvířat proti týrání. 

Navíc zemědělec, který se rozhoduje pro změnu hospodaření ve prospěch 

ekologického zemědělství musí počítat s tím, ţe tato změna není okamţitá, 

protoţe musí nejdřív úspěšně projít přechodným obdobím, které trvá většinou 2-3 
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roky. Tato transformace je poměrně náročná,  a to i po finanční stránce, protoţe 

vyţaduje některé nové investice a obvykle vyšší podíl lidské práce. Rovněţ 

většina ostatních nákladů se zvyšuje i přes pokles finančních prostředků na 

nákupy umělých hnojiv a většiny chemických ochranných prostředků, coţ 

nejčastěji ale vede k poklesům výnosů. Zatím obecně se uvádí, ţe výroba 

zemědělských bioproduktů a biopotravin je nákladnější a proto i na trhu jsou 

draţší [5], [9].   

 

3.4 Biopotraviny 

 Podle Červenky a Kovářové [5] jsou biopotraviny potravinářské výrobky 

vyrobené z produktů  ekologického zemědělství a dalších povolených surovin. 

Produkty ekologického zemědělství označujeme jako bioprodukty a rozumí se tím 

přímé zemědělské produkty získané jako výstup z ekologického zemědělství 

určené k přímé spotřebě jako potravina a nebo jako surovina k dalšímu 

zpracování.  

 Pod označením bioprodukty se skrývají suroviny kontrolovaného 

ekologického zemědělství, tedy způsobu hospodaření s kladným vztahem k půdě, 

rostlinám, zvířatům. Samozřejmostí je, ţe pěstování či chov se děje bez pouţití 

postřiků, chemických přípravků či umělých hnojiv a látek, takţe nedochází 

k poškození ţivotního prostředí. Tyto bioprodukty jsou poté výchozí pro výrobu 

biopotravin (obr. 30) [28].  

 

 

Obr. 29 – Označení biopotravin [43].  

 

4. Cestovní kanceláře nabízející venkovskou turistiku 

V první řadě bych zmínila jiţ výše uvedenou cestovní kancelář společnosti 

ECEAT a to tzv. ECEAT TRAVEL. Tato cestovní kancelář nabízí neobvyklé 
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cestovatelské záţitky a současně dává cestovali jistotu, ţe cestuje šetrně k naší 

planetě. Ubytování se značkou ECEAT QUALITY LABEL v nejlepší dostupné 

kvalitě nabízí pravou a neopakovatelnou atmosféru venkova.  Kaţdé ubytování  

ECEAT je označeno pomocí tzv. ECEAT QUALITY LABEL, zaručující jeho 

udrţitelnost, tj. šetrné a odpovědné vedení a provoz. Vedle ECEAT QUALITY 

LABEL je pouţíván běţný systém kvalifikace ubytování podle hvězdiček: 

- ** jednodušší, ale pohodlné ubytování; sprcha a toaleta můţu být někdy 

sdílena s jinými hosty. 

-  *** kvalitní ubytování s prostornými a dobře zařízenými pokoji; příslušenství 

(sprcha, toaleta) by měla být vţdy u pokoje a neměly by být společné.  

- **** velmi dobře vybavené ubytování.  

 

ECEAT TRAVEL nabízí individuální a rodinné dovolené po celý rok a to v létě i 

zimě. Na statku, farmě, eko farmě, letním bytě, pensionu či v rodinném hotelu. 

Dále pak nabízí zdraví ţivotní styl formou bio farem provozující ekologické 

zemědělství. A v ne poslední řadě aktivní a poznávací dovolenou, kde nabízí 

vyjíţďky na koních, cykloturistiku, pěší turistiku, lyţování, rybolov, krajové 

speciality či lidové oslavy a svátky apod. [29]. 

 Po rozhovoru s majiteli navštívených farem jsem obdrţela informaci, ţe 

cestovní kanceláře, které by se zaměřovali vyloţeně na venkovskou turistiku, krom 

jiţ zmíněné ECEAT TRAVEL, neexistují. Majitelé farem se samostatně rozhodnou, 

zda-li chtějí mít nabídku svých sluţeb pensionu v katalogu některé cestovní 

kanceláře. Tyto cestovní kanceláře jsou běţné cestovní kanceláře, které poskytují 

jak zájezdy k moři, tak například dovolenou na venkově. Zkušenosti nabídky touto 

formou však majitelé odmítají a to z důvodu zpětné vazby. Cestovní kanceláře 

nezprostředkovali ţádnou klientelu. Tato forma propagace se zdá pro majitelé 

drahá. Farmáři spoléhají v oblasti propagace na internet.    
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5. Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo nastínit téma agroturistiky a 

ekoagroturistiky jak v Moravskoslezském kraji, tak v menší míře v celé České 

republice i v zahraničí. Agroturistika a ekoagroturistika je formou zeleného 

cestovního ruchu, který se zaměřuje především na odpočinek, na obnovu 

tělesných a duševních sil člověka. Speciálním typem zeleného cestovní ruchu je 

tzv. venkovská turistika a agroturistika. Dále pak specifickou formou venkovského 

cestovního ruchu je agroturistika a ekoagroturistika. Při nichţ se dovolená pojí 

s ubytováním na zemědělské usedlosti, s výpomocí při zemědělských prací čí 

s jízdou na koni. Ekoagroturistika je obdobnou formou agroturistiky s rozdílem  

zaměřeným na ekologické zemědělství a zdraví ţivotní styl. Venkovský cestovní 

ruch lze aplikovat víceméně plošně i do chráněných krajinných oblastí a do 

národních parků. A proto dalším cílem mé práce byly turistické oblasti 

Moravskoslezského kraje  a atraktivní města v okolí navštívených farem. Najdete 

zde tradiční produkty cestovního ruchu jako například lázeňství, městská turistika, 

kulturně poznávací turistika či sportovní nebo pěší turistika apod.  

 V této práci jsem se věnovala především agroturistickým a 

ekoagroturistickým farmám v Moravskoslezském kraji. Cílem bylo zmapovat jak 

v dnešní době takovéto farmy vypadají, jejich funkčnost a průběh pobytu na 

usedlosti. Agroturistika a ekoagroturistika je individuální cestovní ruch. Podmínky 

v Moravskoslezském kraji pro tento druh cestovního ruchu jsou velmi příznivé, leč 

usedlostí tohoto typu se zde moc nevyskytují. Je zřejmé, ţe český národ o tomto 

typu cestovního ruchu nemá mnoho informací a jejich hlavním cílem dovolené jsou 

zahraniční země. Nejčastějšími návštěvníky na agroturistických farmách jsou 

rodiny s dětmi. Atraktivní pro ně můţe být jak čistý vzduch, tak seznámení dětí 

s domácími  zvířaty.  

 Domnívám se, ţe tento druh cestovního ruchu je velmi atraktivní, ale 

bohuţel obyvatelé České republiky nemají o takový styl dovolené tolika zájmu.  I 

přesto, ţe Moravskoslezský kraj jakoţto turistická oblast je velmi bohatá na 

historické a kulturní památky a příroda našeho kraje je velmi lákavá.  
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