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1 ÚVOD 

Cestovní ruch je v současné době jeden z nejvýznamnějších odvětví společensko-

ekonomické sféry jak z pohledu jednotlivce, tak i společnosti. Zejména v ekonomicky 

vyspělých zemích představuje značnou součást ţivota obyvatel. Rekreace, poznání a naplnění 

vlastních potřeb z proţité dovolené je hlavní motivací pro realizaci cestovního ruchu. Dnešní 

moderní cestovní ruch vyţaduje primární nabídku, coţ jsou zejména přírodní a kulturně-

historické památky, ale také moţnost svobodného pohybu obyvatelstva, přiměřený 

disponibilní důchod a volný čas. Důleţitá součást provozování cestovního ruchu je také 

materiálně technická základna, jako jsou dopravní, ubytovací a stravovací sluţby a zařízení. 

Stále rozvíjejícím trendem v oblasti cestovního ruchu je tzv. „zelený (udrţitelný) cestovní 

ruch“. Tento typ cestovního ruchu je charakterizován zejména šetrností vůči cílovým 

oblastem, ohleduplností vůči přírodě a ţivotnímu prostředí. Jedná se o cestovní ruch 

provozován v málo osídlených územích a volné přírodě. 

Turisté navštěvují venkovské prostředí, jako jsou lesy, louky, rybníky atd. za účelem 

aktivní rekreace nebo poznání venkovského ţivota samého. Zajímají se o tradice, zvyky, 

řemesla a také folklór dané oblasti. Typické ubytování pro tento druh cestovního ruchu jsou 

rekreační chaty, chalupy, ekofarmy a biofarmy. Při pobytu na farmách turisté často vyuţívají 

moţnost si vyzkoušet různé zemědělské práce nebo péči o zvířata a dobytek. Velmi oblíbená 

činnost v těchto oblastech je také cykloturistika nebo pěší turistika. Na území CHKO Bílé 

Karpaty je spousta značených cyklotras a pěších turistických tras za poznáním klenotů této 

krajiny. 

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a současným stavem venkovské turistiky 

v Bílých Karpatech. V první části je popsána metoda zpracování a cíl práce, jsou definovány 

základní pojmy cestovního ruchu obecně, a také další pojmy týkající se venkovské turistiky. 

Například jsou zde charakterizovány všechny druhy venkovské turistiky, organizace 

zaměřené na venkovský cestovní ruch, venkovská turistika v zahraničí, nebo sluţby 

poskytované ve venkovském cestovním ruchu. Čtvrtá kapitola se podrobněji věnuje oblasti 

Bílých Karpat. Popisuje historii i současný stav území, přírodní předpoklady pro cestovní 

ruch, venkovskou turistiku a individuální provozovatele ekologických objektů v této lokalitě. 

Praktická část se zabývá SWOT analýzou lokality Bílé Karpaty a výsledky uskutečněného 

dotazníkového šetření.  
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Téma mé bakalářské práce Venkovská turistika v CHKO Bílé Karpaty jsem si vybrala 

proto, ţe zájem o tento druh cestovního ruchu stále roste a pobyty na ekologických farmách se 

stávají stále ţádanější turisticky atraktivní dovolenou. Lokalitu Bílé Karpaty jsem zvolila, 

neboť k ní mám velmi blízký vztah. Aţ do svých 22 let jsem ţila ve vesnici Dolní Němčí, 

která leţí blízko úpatí Bílých Karpat. Tuto lokalitu znám, obdivuji zdejší krajinu, a od mala 

jsem se pohybovala v duchu místních zvyklostí, tradic a folkloru. 
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2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

V této bakalářské práci je vyuţita metoda výzkumu prostřednictvím dotazníkového 

šetření, sběr dat, syntézy a SWOT analýza. 

V teoretické části jsou informace čerpány zejména z odborné literatury a webových 

stránek. Celkový seznam těchto zdrojů je uveden na konci mé bakalářské práce v seznamu 

pouţitých zdrojů. Při studiu literárních zdrojů, jsem se zaměřila na publikace věnované 

cestovnímu ruchu, venkovské turistice, šetrnému cestovnímu ruchu atp., i na literaturu 

související se zkoumanou lokalitou. U teoretické části jsem aplikovala metodu sběru dat, při 

které jsem shromaţďovala jednotlivé údaje, týkající se daného témata. V této části jsem 

vyuţila také metodu syntézy, kdy jsem vkládala více částí do jednoho celku. 

Pro praktickou část bakalářské práce jsem opět uplatnila metodu sběru dat, v tomto 

případě pomocí dotazníkového šetření a SWOT analýzy. Jednotlivé komponenty ve SWOT 

analýze jsem získala z údajů obsaţených v teoretické části bakalářské práce. Poslední 

vyuţitou metodou bylo dotazníkové šetření realizované v elektronické podobě na 

internetovém portálu survio.com. Dotazník byl respondentům k dispozici od února do konce 

března 2015. Pro dotazování jsem vyuţila sociální síť facebook.com a e-mail. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjištění a zhodnocení současné situace 

venkovské turistiky v Bílých Karpatech. Bakalářská práce je také soustředěna na současný 

stav CHKO Bílé Karpaty, historický vývoj a představení nejrůznějších přírodních, 

historických i kulturních atraktivit v této lokalitě. Dále analýza přístupu náhodných 

dotazovaných k CHKO Bílým Karpatům, venkovské turistice, a zjištění konkrétních 

preferencí respondentů při strávení jejich dovolené. Poslední část zahrnuje doporučení, které 

vyplývá ze skutečností zjišťovaných v této bakalářské práci. 

 

 

  

   

 



8 

 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA VENKOVSKÉ TURISTIKY 

 

3.1 Charakteristika cestovního ruchu 

Cestovní ruch je fenomén dnešní doby, ve světovém měřítku je zařazen ke třem 

největším exportním odvětvím. Přelom 19. a 20. století byl zlomový bod pro rozvoj 

moderního cestovního ruchu ve vyspělých zemích. Avšak někteří odborníci tvrdí, ţe 

prvopočátky jeho rozvoje jsou vázány k období průmyslové revoluce v 18. – 19. století. Česká 

republika spadá do zemí s ideálními podmínkami pro rozvoj cestovního ruchu. [2, 3] 

 

Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) definovala cestovní ruch takto: [4] 

„ Cestovní ruch je činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své 

obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času a 

služebních cest (osoba nesmí být odměňována ze zdrojů navštíveného místa)“, jak uvádí 

Janotová (2011, s. 5). Tato definice vyřazuje z cestovního ruchu cestování v místě trvalého 

bydliště, pravidelné cesty do ciziny, dočasné přestěhování se za prací a dlouhodobé stěhování 

do místa mimo trvalé bydliště. [2] 

Definice podle výkladového slovníku cestovního ruchu: [4] 

„Cestovní ruch (turismus) je komplexní společenský jev jako souhrn aktivit účastníků 

cestovního ruchu, souhrn procesů budování a provozování zařízení se službami pro účastníky 

cestovního ruchu včetně souhrnu aktivit osob, které tyto služby nabízejí a zajišťují, aktivit 

spojených s využíváním, rozvojem a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a 

veřejně správních aktivit“, jak tvrdí Janotová (2011, s. 5). 

Marie Pourová (2010) ve své publikaci Marketing a management venkovského 

cestovního ruchu definuje cestovní ruch jako nevýrobní činnost, spadající do terciárního 

odvětví, do části sluţeb. Turisté vyuţívají sluţeb cestovního ruchu pro uspokojení svých 

potřeb. Tyto sluţby také vedou ke zvyšování ţivotní úrovně obyvatelstva a k moţnostem 

atraktivního vyuţití volného času lidí. [7] 

3.1.1 Specifické rysy cestovního ruchu 

- závislost na přírodních a kulturně historických objektech, 

- tyto objekty jsou místně spojeny, nelze je přemístit, 

- turista se přemísťuje za atraktivitami do míst jejich výskytu, 

- ekonomické vyuţití atraktivit cestovního ruchu probíhá pomocí poskytování sluţeb, 
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- sluţby cestovního ruchu mají pomíjivý charakter, jsou spojeny časem, lze je vyuţít 

pouze v tom daném okamţiku, 

- uspokojení potřeb a spokojenost účastníků má vysokou míru osobního vnímání a 

posuzování, 

- lokální a časové oddělení nabídky, poptávky a spotřeby produktu cestovního ruchu 

- velká míra sezónnosti, 

- podstatný vliv mimoekonomických faktorů jako jsou přírodní katastrofy, válečné 

konflikty, terorismus aj., 

- mezinárodní charakter. [7] 

3.1.2 Význam cestovního ruchu 

Cestovní ruch spadá mezi nejvýznamnější sloţky národního i mezinárodního trhu. 

Světová organizace cestovního ruchu (WTO) a Světová rada cestování uvedly, ţe cestovní 

ruch je největším zaměstnavatelem, a jedním z nejvýnosnějších odvětví světové ekonomiky. 

Podniky v cestovním ruchu jako jsou cestovní kanceláře, ubytovací zařízení, stravovací 

zařízení aj. vytváří v celosvětovém měřítku nejvíce pracovních míst, protoţe odvětví 

cestovního ruchu je ve vysoké míře závislé na lidské pracovní síle. 

Díky pozitivnímu působení na řady dalších odvětví a sektorů hospodářství, jako jsou 

především doprava, obchod, stavebnictví, bankovnictví, zemědělství, telekomunikace, sport, 

apod. je cestovní ruch také celosvětově jedním z nejvýznamnějších odvětví hospodářství.  

Ekonomická efektivnost cestovního ruchu se měří pomocí tzv. salda cestovního ruchu. Toto 

saldo představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji v zahraničním cestovním ruchu. Výsledkem 

bývá aktivní, pasivní nebo vyrovnané saldo. Proto je cestovní ruch z ekonomického hlediska 

důleţitou sloţkou přínosu devizových prostředků do státní pokladny. 

Mimo ekonomické výsledky má cestovní ruch značný přínos také z neekonomického 

hlediska a to ve formě rekreace, aktivního odpočinku, radosti z poznání nových míst a tradic, 

kultury, návštěvy přírodních a kulturně-historických památek. Má značný přínos pro celkový 

rozvoj osobnosti lidí. Jeho rekreačně-zdravotní účinky pozitivně působí na náš organismus, 

tzn. zajišťuje obnovu jak duševních tak fyzických sil. Cestovní ruch je nástrojem k vytváření 

nového ţivotního stylu a vzdělávání lidí. Zahraniční cestovní ruch podněcuje k získání 

jazykových vědomostí. [7, 3] 
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3.1.3 Cestovní ruch jako systém 

Cestovní ruch je otevřený a pohyblivý systém, produkující dva podsystémy, a to 

subjekt a objekt cestovního ruchu včetně vzájemných vazeb. [2] 

Subjekt cestovního ruchu 

Hesková (2006) tvrdí, ţe subjekt cestovního ruchu představuje účastník cestovního 

ruchu. Tímto účastníkem se stává kaţdý, kdo po dobu cestování a pobytu mimo místo své 

trvalé bydliště, zpravidla ve svém volném čase, uspokojuje své potřeby spotřebou statků a 

sluţeb cestovního ruchu. Po statistické stránce je účastník cestovního ruchu označován jako 

návštěvník, turista a výletník. Návštěvník je cestující ve své zemi, na místo mimo své trvalé 

bydliště, na dobu nepřesahující 6 měsíců. V zahraničním cestovním ruchu se jedná o dobu 

kratší neţ jeden rok, v obou případech se nesmí jedna o cesty spojené s výdělečnou činností. 

Turista je osoba vyhovující podmínkám návštěvníka, avšak musí při své účasti na 

cestovním ruchu alespoň jednou přenocovat. 

Výletník je návštěvník, který necestuje méně neţ 24 hodin a v navštíveném místě 

přenocuje. [2] 

Objekt cestovního ruchu [2] 

Objekt cestovního ruchu představuje nabídku v cestovním ruchu, tudíţ je to všechno, 

co se můţe stát cílem turistů. Jedná se o přírodu, kulturu, hospodářství apod. Tento objekt je 

tvořen cílovou destinací, podniky a institucemi v cestovním ruchu (Hesková, 2006). 

3.1.4 Druhy cestovního ruchu 

„O druzích cestovního hovoříme tehdy, když za základ posuzování vezmeme motivaci 

jejich účastníků, tj. účel, pro který cestují a pobývají přechodně na cizím místě“, jak uvádí 

Hesková (2006) ve své publikaci. [2] 

Rekreační cestovní ruch 

Hladká (1997) představuje rekreační cestovní ruch jako nejčastěji realizovaný druh 

cestovního ruchu obyvatelstva České republiky. [3] Tento cestovní ruch má podobu aktivního 

i pasivního odpočinku, je orientovaný zejména na regeneraci tělesných a duševních sil lidí. 

Patří sem široké spektrum aktivit jako pěší turistika, cykloturistika, lyţování, jízda na koni, 

vodní turistika aj. Rekreační cestovní ruch také zahrnuje léčebné pobyty v lázních a 

venkovskou turistiku. [7] 
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Hesková (2006) vymezuje rekreační cestovní ruch, jako cestovní ruch, který je 

provozován individuálně nebo ve formě rodinné rekreace, kterou si účastníci připravují a 

realizují sami ve vlastních nebo pronajatých zařízeních, nebo organizovanou formou ve 

veřejných zařízeních cestovního ruchu. [2] 

Kulturní cestovní ruch 

Zaměřený na poznávání turistických atraktivit jako jsou hrady, zámky, galerie, muzea, 

archeologické naleziště a ostatní kulturně-historické pamětihodnosti. Zahrnuje také návštěvy 

divadelních, hudebních a filmových festivalů a jiných společenských akcí. Pro účastníky je 

lákadlem se seznámit s kulturou a způsobem ţivota rezidentů navštívených míst, moţnosti 

zábavy a rozptýlení. Patří sem také náboţenský cestovní ruch, kdy turisté navštěvují církevní 

stavby, poutní a posvátná místa a události.[7] Moderní formou je i studium v zahraničí, letní 

kurzy na zahraničních univerzitách, jazykové pobyty, odborné stáţe apod. [2] Tento druh 

cestovního ruchu lidé často pojí s rekreační formou. [3] 

Etnický cestovní ruch 

Cílové destinace jsou bydliště příbuzných nebo místa původu předků. [7] 

Profesionálně zaměřený cestovní ruch 

Jedná se o cesty pracovního charakteru za účelem schůzek s obchodními partnery, 

účasti na veletrzích, výstavách, konferencích, kongresech, sympoziích a seminářích. Tento 

cestovní ruch představuje souhrn činností spojených s cestováním a pobytem v kongresovém 

místě, orientovaný na výměnu vědeckých a odborných znalostí a zkušeností. Také sem patří 

tzv. stimulační (incentivní) cestovní ruch, kdy zaměstnavatel hradí zaměstnancům pobyt 

v nějaké atraktivní lokalitě za účelem motivace k pracovním výkonům, za odměnu nebo pro 

stmelení kolektivu.  

Pro tento typ cestovního ruchu je charakteristické, ţe se soustřeďuje do velkých měst 

v mimo sezonním období, vyţaduje vysokou úroveň poskytovaných sluţeb, zejména 

stravovacích, ubytovacích a doplňkových. Jednou z příčin vynaloţení vysokých nákladů pro 

tyto akce jsou nadprůměrné příjmy většiny účastníků. [2] 

Sportovní cestovní ruch 

Turisté a fanoušci navštěvují různé sportovní utkání a významné sportovní události, jak 

národní tak mezinárodního charakteru, jako jsou olympijské hry nebo mistrovství světa. [7] 
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3.2 Zelený cestovní ruch 

V dnešní době se stále více setkáváme s novými směry cestovního ruchu, jednou 

z rychle rozvíjejících se forem cestovního ruchu je zelený cestovní ruch, respektující a 

chránící přírodu. Obecně můţeme zelený cestovní ruch dělit na ekoturistiku a venkovský 

cestovní ruch. [7] 

3.3 Ekoturistika 

Ekoturistika je druh cestovního ruchu, který se orientuje především na poznávání 

přírody. Turisté navštěvují nejrůznější chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, národní 

parky a další oblasti, tak aby nedošlo k poškozování krajiny. [7] 

3.4 Venkovský cestovní ruch 

Definice podle Marie Pourové (2010) ve své knize, zabývající se marketingem a 

managementem venkovského cestovního ruchu, zní takto:  „Venkovský (rurální) cestovní ruch 

je cestovní ruch rozvíjející se mimo oblasti rekreačních a turistických center i mimo oblast 

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

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

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

cestovního ruchu v prostředí venkova.“ [7] 

Do venkovského cestovního ruchu jsou zahrnuty tyto formy: 

- vesnická turistika, 

- agroturistika, 

- ekoagroturistika, 

- chataření, chalupaření. 

3.4.1 Vesnická turistika 

Účastníci vesnické turistiky jsou stimulovány do míst vesnického prostředí. Láká je 

poznat ţivot v konkrétním vesnickém osídlení, stylu ţivota tamějších obyvatel, jejích tradic a 

obyčejů. Do aktivit návštěvníků můţeme začlenit také různé pracovní činnosti v přírodě a 

tradiční řemesla. Předností vesnické turistiky je schopnost rozmístit návštěvníky na větší 

území, čímţ zamezí zápornému působení na oblast, jako je tomu při vysokém počtu 

návštěvníků v turistických centrech. 

„Provozovatelé jsou podnikatelé provozující ubytovací sluţby aneb hostinskou 

činnost, resp. ubytování i stravování (na přechodnou dobu) na venkově. Dále jsou to rovněţ 
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podnikatelé v oblasti doprovodných programů (sportovní zařízení a areály, jezdecké školy, 

historické a průmyslové skanzeny apod.)“ Tito provozovatelé nabízí turistům několik typů 

ubytování, jedná se zejména o rekreační objekty, jako jsou chaty, chalupy, sruby, také 

historické stavby, mlýny, selské stavení, hostince aj. [7] 

3.4.2  Agroturistika 

Agroturistika je specifickou částí venkovského cestovního ruchu. Jedná se o moderní a 

uţší pojetí tohoto typu cestovního ruchu, kdy turisté nejen poznávají přírodu a ţivot na 

venkově, ale také se aktivně zapojují do různých zemědělských prací. Agroturistiku provozují 

agropodnikatelé často ve spolupráci se zemědělskými podniky, za účelem získání 

dodatečných financí a uspokojení potřeb turistů. Tito turisté jsou ubytováni zpravidla na 

zemědělských soukromých a rodinných farmách, ve venkovských staveních nebo v objektech 

zemědělských podniků. [6, 7] 

3.4.3 Ekoagroturistika 

Ekoagroturistika je speciální forma venkovského cestovního ruchu. Cílovou destinací 

turistů jsou ekologicky hospodařící farmy produkující bioprodukty, nacházející se ve zdraví 

prospěšné oblasti. Účastníci se mohou účastnit zemědělských prací a také mají moţnost 

konzumace těchto zdravých produktů farmy, ve které přebývají. Jedním z podstatných rysů 

ekoagroturistiky je také souţití a splynutí s farmářem a jeho rodinou. [7] 

3.4.4 Chataření a chalupaření 

Tento cestovní ruch bývá často nazýván jako „ cestovní ruch mimo veřejné formy“ ve 

vlastních rekreačních objektech. Jedná se o chatové osady, které se nachází mimo vesnické 

osídlení, také o soukromé chalupy na samotě a o kempy ve volné přírodě. Ačkoli tyto zařízení 

plní rekreační funkci a umoţňují turistům smysluplně vyuţít volný čas, tak tento druh zůstává 

v pozadí a lidé je ani za cestovní ruch nepovaţují. Je to zapříčiněno tím, ţe naši obyvatelé 

navštěvují vlastní zařízení, které se zpravidla nenacházejí daleko od jejich bydliště a náklady 

na provoz jsou minimální v porovnání s pobytem v českých nebo zahraničních hotelích. [7] 

3.4.5 Strategie podnikání ve venkovské turistice 

 Tento druh cestovního ruchu se stává stále oblíbenější především v ekonomicky 

vyspělejších zemích. Tato forma přináší zemědělcům další zdroj finančních příjmů a zároveň 

vytváří nové pracovní příleţitosti pro ostatní lidi, ţijící na venkově. Ubytování ve 

venkovském prostředí dovoluje turisty ubytovat tak, aby měli prostor na veškeré aktivity a 

pociťovali takřka rodinnou atmosféru. Pro uplatnění v tomto druhu cestovního ruchu se 



14 

 

doporučuje poskytnout hostům různé doplňkové aktivity, např. jízda na koních., rybaření, 

cykloturistika apod. 

 Tak jako v kaţdé podnikatelské činnosti se i podnikatelé ve venkovské turistice 

zaměřují na dosaţení zisku. Musí však brát zřetel na základní principy venkovské turistky, a 

to podporovat trvale udrţitelný rozvoj oblasti a šetrné jednání vůči ţivotnímu prostředí. 

Podstatné je účinně vyuţít lokální zdroje s ohledem na jejich stálý význam. Snaţit se o 

udrţování a zlepšování ţivotního prostředí a přírodní krajiny. S předstihem plánovat místní 

přínosy s přihlédnutím na dlouhodobou udrţitelnost. Redukovat mnoţství návštěvníků, tak 

aby nedocházelo k negativním vlivům na stav prostředí, dojmy návštěvníků a narušení 

způsobu ţivota místních obyvatel. 

Provozování venkovské turistiky sebou přináší důleţité nároky na efektivnost řízení a 

rozhodování podnikatelů. Při výběru venkovské lokality pro realizaci podnikání je důleţité se 

zaměřit na všechny faktory, které jsou uvedeny v následujícím schématu. [63] 

Schéma 3.1 Vztahy v rámci podnikání ve venkovské turistice [63] 
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Green marketing [63] 

 Marketing lze chápat jako podnikatelský přístup, který vytváří harmonii mezi zájmy 

individuálních účastníků trţních vztahů. Marketingové nástroje pro provozování venkovské 

turistiky lze vyuţít za předpokladu, ţe podnikatel dobře zná potřeby, zájmy a způsob ţivota 

návštěvníků.  

 Tzv. green marketing (zelený nebo ekologický marketing) má za úkol zamezovat 

škodlivým vlivům, a minimalizovat negativní dopady na ţivotní prostředí. Definuje se jako „ 

pouţití marketingových nástrojů k usnadnění takové trţní směny, která by naplňovala 

individuální a organizační cíle se současnou podporou ochrany, záchrany a udrţování 

fyzického prostředí“. 

3.4.6 Organizace zaměřené na venkovský cestovní ruch 

ECEAT (European Centre for Eco Agrotourism) 

ECEAT je mezinárodní nevládní nadace zaloţená v roce 1993 nizozemském 

Amsterdamu, jejímţ posláním je rozvíjet a napomáhat ekologickému zemědělství a 

venkovským oblastem prostřednictvím šetrné venkovské turistiky. Tato organizace zavedla 

systém hodnocení „eko“ kvality ubytovacích sluţeb (ECEAT QUALITY LABEL) a 

poskytuje poradenství (ECEAT EXPERTISE). V české republice má zastoupení od roku 

1994, tato nezisková organizace ECEAT CZ sídlí v Tišňově. Hlavní příčinou vzniku této 

organizace je podpora trvale udrţitelného rozvoje venkova, vytvářet nové pracovní místa, 

napomáhat poskytovatelům sluţeb ve venkovské turistice po odborné stránce, zajistit co 

nejvyšší kvalitu sluţeb a sjednotit jejich kontrolní systém do jednotné certifikace. [7, 41] 

CzechTourism 

Jedná se o českou centrálu cestovního ruchu, jejímţ úkolem je propagace České 

republiky v zahraničí i u nás a oslovit turisty k navštívení této destinace. Je to také státní 

příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj. Spolupracuje s představiteli krajských 

institucí, zástupci turistických regionů a destinací, představiteli měst a obcí a podnikatelskou 

veřejností. [41] 

Svaz venkovské turistiky 

Je to sdruţení podnikatelů ve venkovském cestovním ruchu a dalších příznivců. 

Sdruţení vzniklo v roce 1997 a je to sloţka Hospodářské komory České republiky a člen 

Eurogites (mezinárodní organizace svazů venkovské turistiky). Prosazuje a obhajuje si zájmy 
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svých členů tedy podnikatelů na venkově. Dohlíţí nad realizací a kontrolou kvalitativních 

norem ubytovacích kapacit na venkově. Napomáhá k rozvoji podnikatelských schopností 

poskytovatelů sluţeb ve venkovském cestovním ruchu. Spolupracuje s krajskými úřady, 

centrálou cestovního ruchu CzechTourism a propaguje ubytovací zařízení členů Svazu 

venkovské turistiky spolu s organizací ECEAT CZ. [41] 

 

Obr. 3.1 Loga organizací věnující se venkovskému cestovnímu ruchu 

  

 

 

 

 

(zdroj: www.eceat.cz, www.czechtourism.cz, www.svazvt.cz) 

 

3.5 Venkovská turistika v zahraničí  

 Farmáři v zemích evropské unie se snaţí provozováním různých činností nad rámec 

své hlavní činnosti v podnikání zvýšit své příjmy. Jde o poskytování ubytování a stravování 

turistům, zajištění rekreačních a sportovních činností jako je jízda na koních, rybolov, pěší 

turistika, zimní sporty apod. Také můţe do svých činností zahrnout zpracování a prodej 

vlastních produktů, bioproduktů, masných a mléčných výrobků, zahradních a lesních plodů 

nebo samosběr ovoce. Přínosem můţe být zpracování dřeva, výroba nábytku nebo výrobků 

z keramiky. Nalákat turisty lze také chovem netradičních druhů zvířat např. chov malých a 

ohroţených druhů koz a ovcí, okrasných druhů drůbeţe, miniaturních prasátek, oslů, lam, 

klokanů, bizonů, zubrů, buvolů, pštrosů, krokodýlů, velbloudů, jelenů, produkce hlemýţďů 

apod. Také v České republice najdeme několik farem právě s těmito netradičními druhy 

zvířat. [42] 

 Zemědělci v cestovním ruchu vystupují buď jako producenti potravin nebo 

poskytovatelé sluţeb, eventuálně jako kapitálový investor. Podle toho, která z těchto tří 

kategorií převládá, lze určit tři hlavní typy venkovské turistiky: 

 

 

http://www.eceat.cz/
http://www.czechtourism.cz/
http://www.svazvt.cz/
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 Labuţnická nebo gastronomická turistika 

Tento typ venkovské turistiky je rozvinutý zejména v zemích Středomoří a také ve Francii. 

Jako příklad se uvádí zvláštně pojmenované ulice jako: „Ulice vína“, „Sýrová ulice“ apod. 

Provozovatelé tohoto typu turistiky se většinou specializují na prodej regionálních a mnohdy 

vlastních produktů jak hostům, odběratelům nebo restauracím. [7] 

 Turistika s poskytováním přístřeší 

U tohoto typu turistiky se uvádí jako typický příklad tzv. „dovolená na selském dvoře“, 

uţívaná zejména v Německu nebo Rakousku, kde je tento typ dovolené velmi oblíbený. 

Farmář turistům poskytuje nejen nocleh, ale i další sluţby. V některých případech se o této 

dovolené hovoří jako o levném turismu, příčinou je tzv. „sebevykořisťování“. K tomuto jevu 

dochází, pokud je cenová úroveň a kvalita poskytovaných sluţeb příliš nízká. [7] 

 Skandinávský typ agroturistiky 

Spočívá v pronajímání prázdninových domů a bytů nebo kempingových ploch s jednoduchým 

poskytováním sluţeb nebo bez sluţeb. Tato forma je v evropských zemích stále oblíbenější, 

jelikoţ ulehčí práci a starosti farmářům. Příkladem pro české farmáře mohou být země jako 

Německo a Rakousko, kde se skandinávský typ hojně uplatňuje. Ukázkou přeshraniční 

spolupráce je spolupráce českých podnikatelů z oblasti Šumavy a Českého lesa. Jedná se o 

zájmové sdruţení právnických osob Šance pro jihozápad s institucemi cestovního ruchu a 

podnikateli v cestovním ruchu z okresu Regen v Bavorském lese. [7] 

3.6 Služby venkovského cestovního ruchu 

3.6.1 Charakteristika služeb v cestovním ruchu 

Sluţby v cestovním ruchu jsou rozděleny na sluţby cestovního ruchu a ostatní sluţby. 

Sluţby cestovního ruchu slouţí k výlučnému nebo převáţnému uspokojení potřeb účastníků 

cestovního ruchu, ostatní sluţby jsou z velké části určeny místním obyvatelům, ale 

účastníkům cestovního ruchu připadá část jejich produkce. [2]  

3.6.2 Služby venkovské turistiky 

Jedná se o aktivity nemateriálního typu, které podnikatelé v zemědělství poskytují 

účastníkům cestovního ruchu. Cílová skupina těchto účastníků touţí po odpočinku ve 

venkovském prostředí, poznání ţivota v těchto oblastech, seznámení se zemědělskými 

pracemi apod. 
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Pro poskytování sluţeb takovým turistům je potřeba vhodné ubytovací zařízení, 

umístěné ve venkovském prostředí. Jestliţe je účastník ubytovaný v soukromí, často vyţaduje 

samostatnou kuchyňku, kde si bude moci připravovat jídla sám a kdykoli se mu to hodí. 

Stravovací sluţby mohou být poskytovány také v restauraci nebo hostinci jiného podnikatele. 

Avšak ve venkovském cestovním ruchu je často vyuţívána nabídka produktů vlastní výroby, 

nebo jiných místních pěstitelů a výrobců. Jedná se například o mléčné výrobky, ovoce a 

zeleninu, masové speciality na ohni, vína nebo destiláty. 

Do sluţeb volného času zahrnujeme účast na zemědělských prácích, folklorních 

slavnostech, oslavách různých svátků, jarmarcích, doţínkových slavnostech, poutích, 

vzpomínkových slavnostech apod.  

Hosty můţe také lákat okolní příroda, pozorování zvířat, hry, pikniky v přírodě, 

gurmánské záţitky, vzdělávací pobyty, výuka řemesel, sběr lesních plodů nebo hub atd. [2,6] 

3.6.2.1 Ubytovací služby   

 Majitelé nebo pronajímatelé nemovitostí, jako jsou vhodně zařízené zemědělské 

stavení, rodinné domy, chaty, chalupy apod., nabízí zázemí svým klientům v těchto objektech. 

Tyto zařízení mívají obvykle menší ubytovací kapacitu, zpravidla do 10 lůţek. Ubytovací 

objekty se nacházejí v obcích nebo v jejich okolí. Důvodem je to, aby nedocházelo k 

nahromadění turistů na jednom prostoru. Interiéry bývají vybaveny zejména výrobky 

z přírodních materiálů, jako dřevo, přírodní tkaniny, kámen a květiny.  

Pro venkovský typ ubytování se nepouţívají moderní formy nábytku a spotřebičů. 

Nicméně cílem kaţdého podnikatele je poskytnout svým hostům pohodlí a útulnou atmosféru. 

Specifický vzhled mají především farmy, statky a zemědělské usedlosti, které poutají svým 

netypickým vhledem jiţ zvenčí. Celkový dojem stavení s nezbytnou zelení v okolí objektu má 

na hosty působit příjemně a klidně. [6] 

3.6.2.2 Stravovací služby 

Stravovací sluţby úzce souvisí se sluţbami ubytovacími. Poskytovatel by měl dle 

svých moţností poskytnout hostům veškeré stravovací sluţby, nebo nabídne kuchyňku 

s potřebným vybavením, kterou můţe host po čas svého pobytu kdykoli pouţívat. Stravování 

můţe být také zajištěno jiným provozovatelem v místě venkovského cestovního ruchu. 

Takové zařízení by mělo také působit na hosty venkovským dojmem, a obsluha by mohla být 
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oděna v tradičním dobovém a folklorním duchu. Pokrmy nabízené hostům jsou odlišné od 

běţných jídel, připravované podle tradičních receptů místní kuchyně. [6]  

Tradiční pokrmy v Bílých Karpatech: 

- Valašská kyselice 

- Trnková (povidlová) omáčka 

- Patenty (bramborová placka s povidly a mákem) 

- Jidáše (velikonoční recept na sladké pečivo) 

- Krajanec [20, 47]  

Orieška (1999) tvrdí, ţe mimo tradičního menu, tvořeného z polévky, hlavního chodu 

a zákusku nebo kávy, by měli především provozovatelé nabízet jejich vlastní produkty. 

Takovými výrobky je myšleno mléko, kyška, tvaroh, sýry apod., dále veškerá zelenina, ovoce, 

lesní plody, domácí dţusy a marmelády. Vyhledávanými produkty jsou i masné speciality 

jako je domácí šunka, uzené maso, klobásy, slanina aj. Z kategorie alkoholických nápojů je 

vhodné nabízet vlastní víno a burčák nebo pálenky. [6] 

Regionální značka Tradice Bílých Karpat 

Poprvé se tato značka objevila na českém trhu jiţ v roce 1998, a byla to jedna 

z prvních českých značek vůbec. Počátek značky je spjatý se vznikem moštárny v Hoštětíně , 

jelikoţ tyto bio mošty jako první získali certifikovanou regionální značku. Hoštětín je také 

místem, kde regionální značka a občanské sdruţení TBK sídlí. V roce 2010 navštívil tuto 

vesnici s takřka 240 obyvateli britský princ Charles. S touto značkou se můţeme setkat na 

území celé české republiky a přináší nám prvotřídní výrobky a sluţby z oblasti Bílých Karpat. 

Je přidělována zemědělcům, výrobcům, pěstitelům, řemeslníkům podnikům působící na jiţ 

zmiňovaném území.  

Zároveň je to první přeshraniční ochranná značka ve střední Evropě, jelikoţ jsou jí 

značeny produkty na české i slovenské straně území Bílých Karpat. Jedná se o kvalitní 

výrobky šetrné k ţivotnímu prostředí a jedinečným postojem k této oblasti, jelikoţ jsou 

zhotoveny z místních surovin a tradičním postupem. Konečným spotřebitelům a klientům tato 

značka zaručuje certifikovanou kvalitu výrobků a sluţeb. Účelem je zajišťovat propagaci 

produktů místních podnikatelů, jejich podporu, konkurenceschopnost a rozvoj regionálního 

trhu. O propagaci těchto produktů a sluţeb se také starají pracovníci z Centra Veronica 

v Hoštětíně.  
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V roce 2014 přibylo na území Bílých Karpat 21 nových drţitelů této ochranné značky. 

Slavnostní vyhlášení se konalo v červnu 2014 v Hoštětíně, kde hosté mohli ochutnat pokrmy, 

zakoupit výrobky a poslechnout cimbálovou muziku. Na české straně oblasti se touto značkou 

pyšní celkem 48 produktů a sluţeb. [16, 57] 

 

Obr. 3.2 Logo - Označení produktů a sluţeb Tradice Bílých Karpat [57] 

 

 

 

Obr. 3.3 Hoštětínský bio mošt [57]       Obr. 3.4 Návštěva britského  

  prince Charlese v Hoštětíně [57] 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.3 Doplňkové služby 

Doplňkovými sluţbami jsou myšleny nejrůznější aktivity, které nám příjemně vyplňují 

volný čas na venkově. Závisí na poţadavcích kaţdého účastníka venkovské turistiky, jaké 

aktivity si vybere z nejrůznější škály moţností. Tyto sluţby můţe zajišťovat provozovatel, u 

kterého je účastník hostem, jiný podnikatel, nebo různá obecní sdruţení.  

Typické aktivity při provozování venkovské turistiky, které uvádí Orieška (1999) ve své 

knize, zabývající se sluţbami v cestovním ruchu: 

- pěší turistika do přírody, 

- pozorování rostlin a ţivočichů, 
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- zapojení se do jednoduchých zemědělských prací, 

- pobyt u vody, 

- cykloturistika, 

- hipoturistika (jízda na koni), 

- návštěva přírodních a kulturních památek, 

- rybolov, 

- zimní sporty, 

- účast na kulturních akcích a představeních venkovského charakteru, 

- posezení u táboráku, společenské hry. [6] 
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4 POPIS CHKO BÍLÉ KARPATY 

 Bílé Karpaty se rozkládají na ploše 747 km², a za chráněnou krajinnou oblast byly 

prohlášeny 3. 11. 1980. Také rok 2006 byl pro oblast zásadní, poněvadţ ji organizace 

světového dědictví UNESCO zařadila do seznamu evropských biosférických rezervací. 

CHKO Bílé Karpaty jsou jednou z nejcennějších chráněných krajinných oblastí v české 

republice a celé střední Evropě. Zejména v západní části můţeme nalézt velké mnoţství 

květnatých luk s vzácnými aţ kriticky ohroţenými vstavačovitými rostlinami, tedy 

orchidejemi.  

 Severní a jiţní část této lokality je poměrně dochované území se známkami starobylé 

vesnické architektury a neexistencí rozsáhlých průmyslových zástaveb. Centrální část CHKO 

neboli Moravské Kopanice, jejíţ název vznikl podle zemědělců, kteří své pole na obtíţně 

přístupných stráních museli obdělávat kopáním motykami. Nyní jsou na těchto místech spíše 

louky a pastviny. Kopanice jsou charakteristické roztroušenou zástavbou a staveními daleko 

od sebe. V severovýchodní části pohoří navazuje na Javorníky, jimţ se podobá. [12, 15, 17] 

Obr. 4.1: Mapa - poloha CHKO v České republice 

 

 (zdroj: www.ochranaprirody.cz/regionalni-pracoviste ) 

  

 

 

 

http://www.ochranaprirody.cz/regionalni-pracoviste
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Obr. 4.2 CHKO Bílé Karpaty [12] 

 

 

4.1 Historie území CHKO Bílé Karpaty 

 První známky o osídlení v Bílých Karpatech nám ukazují na období 6000 – 3500 př. n. 

l. V muzeích v Bojkovicích, Luhačovicích, Slavičíně, Stráţnici a Uherském Brodě se lze 

s těmito důkazy o prvním osídlení seznámit blíţe. Nálezy kanelované keramiky z počátku 

druhého tisíciletí př. n. l. a opevněná hradiska např. v Bánově prokazují přítomnost kmenů 

z karpatských kotlin. Toto osídlení bylo po celou starší aţ střední dobu bronzovou vázáno jen 

na vodní toky v kotlinách, a nedostalo se do vyšších poloh. I přesto bylo vystaveno výšinné 

Hradiště na Šumárníku nad Kněţdubem.  

 Ke konci druhého tisíciletí př. n. l. v oblasti Vizovických vrchů se objevilo sídlo lidu 

popelnicových polí např. v Sehradicích a na Klášterově. Zkoumání pozůstatků rozsáhlého 

hradiště u Javorníku a několika pohřebišť mezi Luhačovicemi a Valašskými Klobouky 

dokazují jejich existenci. Opevněná sídla např. u Brumova byla v pozdější době vybudována 

Kelty. U Bojkovic ve Vlárském průsmyku se našlo několik římských mincí, které jsou 

důkazem důleţité komunikace. O prvním slovanském osídlení z doby Velké Moravy svědčí 

nálezy pohřebišť v okolí Slavičína a Bojkovic. V této době zřejmě ještě nebyly osídleny vyšší 

a hornatější polohy. Přelom tisíciletí přinesl vystavění nebo obnovení několik hradisek na 

tomto území, např. v Brumově nebo v Bánově u Sudoměřic.  
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 Po rozpadu Velkomoravské říše nepatřilo území Bílých Karpat nikomu, jelikoţ 

působení přemyslovských kníţat končil na řece Olšavě (u Uherského Brodu), a vliv 

uherských králů v oblasti Pováţí. Úsilí o vládu v tomto kraji bylo zaznamenáno počátkem 13. 

století např. zaloţením královského hradu v Brumově. Avšak zásadní vlna kolonizace nastala 

v roce 1241 po vpádu Tatarů a Kumánů v roce 1253. Na této kolonizační snaze měla svůj 

podíl i šlechta, která budovala hrady např. v Bánově a osazovala vesnice, v této době byl také 

vybudován královský hrad v Uherském Brodě.  

 V roce 1314 byl poraţen Matúš Čáka Trenčanský, který zdevastoval některá moravská 

sídla. Bezprostředně po této poráţce byla vytyčena moravsko-uherská hranice tak, jak je 

známá doposud. Zmínky o budování mnoha vesnic např. Suchá loz, Hrubá Vrbka, Strání, a 

několik větších panství např. ve Valašských Kloboukách pochází právě ze 14. století. V 15. 

století probíhali boje mezi vojsky Jiřího z Poděbrad a Matyáše Korvína, které se negativně 

dotkly mnoha opevněných sídel v podhůří. Boje mezi Uhry a českým králem byli ukončeny 

mírem v roce 1478. Poměrně klidné období nastalo za vlády Jagellonců, vládnoucích na obou 

stranách pohoří. V tomto období došlo k rozkvětu sídel a na severovýchodě v okolí Starého 

Hrozenkova se objevuje první valašská kolonizace.  

 Absolutní zkáza oblasti přišla v 17. Století, kdy na území vpadli Turci ve spojení 

s krymskými Tatary (neboli uherští bojčkajovci a kurucové). Bojovníci na straně tureckého 

sultána táhli aţ do střední Evropy pro kořist a územní zisk, soustavně pustošili vesnice i 

městečka, hodně obyvatel zahynulo nebo bylo odvlečeno. Některé památky připomínají tyto 

válečná léta, kdy lidé vyhledávali spásu v opevněných kostelích např. ve Velké nad Veličkou 

nebo Vlachovicích, příkladem můţe být také Hloţecká kaple v lese. Dochované jsou i lidové 

písně tradované z těch dob, kdy byli obyvatelé verbováni do vojska.  

 Uklidnění války přišlo na počátku 18. století tzv. tereziánská a josefínská léta přinesla 

výrazné změny ve vyuţívání a vzhledu krajiny, viditelného dosud. Osídlování a spravování 

zemědělské půdy se začalo posouvat do vyšších horských poloh. Vznikali kopaničářské obce 

na území Moravských Kopanic, které se lišili od vesnic na Slovácku. Pro kopaničářské obce 

byla charakteristická rozptýlená zástavba a zemědělci byli chudší neţ na úrodnějším 

Slovácku. Práce na polích a vinicích poskytovala slováckým zemědělcům slušnou obţivu 

s předpoklady k rozvoji lidové kultury. Starodávné zvyky a uctívání mariánských poutí 

s různorodými kroji byli dodnes dochovány právě vlivem stability osídlení i osobité povahy 

slováckých a valašských obyvatel. Také tíhnutí k náboţenství se na tomto území projevovalo 



25 

 

více neţ v jiných oblastech, důkazem je mnoţství zachovalých menších sakrálních pomníků a 

nových kostelů. 

  Panský les, který byl doposud neprostupný, byl rozdělen na parcely a ty dávány 

přistěhovalcům z Polska a z východních Karpat na nynější Ukrajině a Rumunsku. Kolonisté 

museli vymýtit stromy a na panských pastvinách a loukách pásli zejména ovce. Aţ do 19. 

století byla na tomto území zachována panská drţba gruntů, kdy jim museli obyvatelé odvádět 

desátek. Drobní zemědělci nemohli skrz neustálé strádání peněz nakupovat stroje ani 

přicházet s novými způsoby v obdělávání půdy. Zadluţování zapříčinilo migraci a ve druhé 

polovině 19. století se řada obyvatelů přestěhovala do Ameriky nebo si hledala práci ve 

výdělečnějších částech Moravy, Rakous a Uher.  

 Zvláštním řemeslem v některých obcích v okolí Bojkovic bylo zvěrokleštičství, coţ je 

kastrace hospodářských zvířat, díky zvěrokleštičství se místní obyvatelé dostali téměř do celé 

Evropy. Vznik Československé republiky v roce 1918 sice zapříčinil zánik rakousko-uherské 

hranice, avšak za 20 let vznikla opět hranice mezi protektorátem a Slovenskem 

osamostatněným v roce 1939. Území provázelo nové utrpení a zaručovaný rozvoj jak 

v rozděleném tak v opět spojeném státě aţ do 1. ledna 1993, kdy vznikla hranice mezi 

Českem a Slovenskem. Na konci roku 2007 vstoupila Česká republika do schengenského 

prostoru, čímţ prakticky mizí hranice, ale svérázná kulturní krajina trvá nadále. [11, 32] 

4.2 Přírodní předpoklady pro cestovní ruch v oblasti CHKO Bílé Karpaty 

4.2.1 Geologické předpoklady 

 Bílé Karpaty leţí na východě České republiky při hranici se Slovenskem. [5] Spadají 

pod území středoevropských alpid, konkrétně do části Západní Karpaty. [19] Z geologického 

hlediska je pro bělokarpatské pohoří typický tzv. flyšový vývoj, to je opakované střídání 

jílovcových a pískovcových hornin. Zejména v období dešťů dochází díky tomuto střídání 

k sesuvům půdy. [13] Specifický geologický vývoj Bílých Karpat je důsledkem vzniku 

léčivých minerálních pramenů, které jsou vyuţívány především v Luhačovicích, jak říká 

Prokůpek (1991). [8] 
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Obr. 4.3 Lom ve Starém Hrozenkově – ukázka třetihorských vulkanin 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: www.tractorboy.rajce.idnes.cz ) 

Styk vyvřelé horniny – alkalického čediče s flyšovými pískovci. Čediče se vyznačují 

sloupcovitou odlučností. [8]  

4.2.2 Geomorfologické předpoklady 

 Nejvyšším bodem Bílých Karpat je Velká Javořina, na jejím vrcholku stojí od r. 1960 

telekomunikační vysílač. V blízkosti na slovenské straně je také turisticky ţádaná Holubyho 

chata [5]. V roce 1923 byl poloţen základní kámen této horské chaty, avšak v roce 1926 

budova prakticky celá vyhořela. V roce 1930 byla na iniciativu Klubu československých 

turistů postavena nová stavba. Chata je pojmenována podle Jozefa Ľudovíta Holubyho, 

významného regionálního badatele, cestovatele a propagátora československé vzájemnosti. 

Poblíţ jsou lyţařské vleky a v současnosti slouţí Holubyho chata jako restaurace a 

ubytovna. [18, 21]. Charakteristickým rysem Bílých Karpat je různorodost povrchu 

s kolísavostí reliéfu a nadmořských výšek s převládajícími vypouklými tvary. Hřebeny Bílých 

Karpat jsou většinou ploché, široké, krátké, oddělené otevřenými údolími bez příkrých strání. 

[ 24] 

Tab. 4.1 Nejvyšší vrcholy Bílých Karpat [5] 

Velká Javořina  970 m.n.m. Kobylec  884,8 m.n.m. 

Malá Javořina  960  m.n.m. Durda 842,3 m.n.m. 

Jelenec  925,1 m.n.m. Průklesy 835 m.n.m. 

Velký Lopeník  911,3 m.n.m. Holý vrch 830,2 m.n.m. 

Malý Lopeník  881,2 m.n.m. U Bětina Javoru 827 m.n.m. 

 

 

http://www.tractorboy.rajce.idnes.cz/
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Obr. 4.4 Televizní vysílač na Velké Javořině 

 

(zdroj: www.panoramio.com ) 

Obr. 4.5 Holubyho chata 

 

 

(zdroj: www.ubytovanienaslovensku.eu/holubyho-chata-lubina) 

4.2.3 Hydrologické předpoklady 

Největší řeky na území CHKO Bílé Karpaty a CHKO Biele Karpaty (na Slovensku) 

jsou Morava a Váh, které přitékají do řeky Dunaj, ten pak ústí do Černého moře. Za zmínku 

stojí zdroje minerálních pramenů, zejména zřídla studené alkalické kyselky a prameny 

sirovodíkové vody. [22] Pomocí těchto pramenů léčí v jedněch z nejkrásnějších lázní v České 

republice Luhačovicích.  

Počátek vzniku pramenů se datují aţ do 17. století, ubytovací a restaurační zařízení se 

zde začali budovat na konci 18. století. [28] Lečí se zde dýchací a trávicí ústrojí, cukrovka a 

poruchy pohybové soustavy. Nejznámější prameny jsou Vincentka, Aloiska a Ottovka. [30] 

Nyní najdeme v Luhačovicích 12 lidově-secesních staveb, které byly postaveny v letech 1902 

a 1903 slovenským architektem Dušanem Jurkovičem. [25]  

http://www.panoramio.com/
http://www.ubytovanienaslovensku.eu/holubyho-chata-lubina
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Obr. 4.6 Jurkovičův dům v Luhačovicích 

 

 

 

(zdroj: www.itras.cz/stavby-dusana-jurkovice-v-luhacovicich ) 

 

4.2.4  Fauna a flora v Bílých Karpatech 

Přírodní prostředí v Bílých Karpatech zajišťuje vhodné podmínky pro velmi pestrou a 

ojedinělou faunu a floru z několika hledisek. Zejména kvůli výskytu mnoha vzácných a 

ohroţených druhů rostlin a ţivočichů. Ţije zde velký počet druhů vzácného hmyzu, tj. 

pavouků, brouků, motýlů, kteří lákají návštěvníky k pozorování. Atraktivním druhem se 

specifickými poţadavky na ţivotní prostředí je tesařík alpský. Narazit zde můţeme také na 

mloka skvrnitého nebo kudlanku náboţnou.  

Co se týká drobných savců, tak stojí za zmínku přítomnost rejska horského. Ojediněle 

se v oblasti vyskytuje rys ostrovid a medvěd hnědý. [8, 23] Vzdělávací a informační středisko 

Bílé Karpaty, o.p.s. se sídlem ve Veselí nad Moravou pořádá exkurze do Bílých Karpat. 

Účastníci jsou obeznámeni s krajinnou, ochranným systémem, rostlinami, ţivočichy a jak se 

mají správně chovat v takových oblastech. [26] Nyní se v oblasti nachází asi 100 chráněných 

druhů rostlin, 38 druhů je v seznamech vedeno jako ohroţené, 36 silně ohroţené a 26 kriticky 

ohroţené druhy. [27]  

 

 

 

 

http://www.itras.cz/stavby-dusana-jurkovice-v-luhacovicich
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Ukázky dvou kriticky ohroţených druhů orchidejí v CHKO Bílé Karpat: 

Obr. 4.7 Prstnatec plamatý 

 

 

 

 

 

 

(www.biolib.cz ) 

Obr. 4.8 Tořič čmelákovitý Holubyho 

  

 

 

 

 

(zdroj: www.naturephoto.cz ) 

4.2.5   Kulturně historický potencionál v oblasti Bílých Karpat  

4.2.5.1 Národně historické památky  

Návštěvníci Bílých Karpat si mohou vybrat ze široké škály jak kulturních, tak 

historických památek v této oblasti. Památky z dob středověku jsou např. hrad Nový Světlov 

u Bojkovic z 15. století, který byl v roce 1576 přestavěn do renesanční podoby, hrádek 

Zubačov u Komně, nebo zřícenina hradu v Brumově. V Uherském Hradišti a v Ořechově jsou 

uţ jen ostatky hradeb a ohradních zdí.  

Z církevních staveb bych uvedla kostely ve Vlachovicích a Velké nad Veličkou. 

Nejvýznamnějším poutním místem v této oblasti je bezpochyby bazilika Nanebevzetí Panny 

http://www.biolib.cz/
http://www.naturephoto.cz/
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Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Je místem církevních poutí, cyrilometodějských 

oslav a významným duchovním centrem české republiky. Další turisticky vyhledávané poutní 

místo je kaple sv. Antonína Peduánského u Blatnice pod sv. Antonínkem nebo kaple sv. 

Barbory v blízkosti hradu Buchlov. Sv. Antonín Peduánský, mj. patron lásky a pomocník při 

hledání ztracených věcí, je v tomto kraji srdečně nazývaný sv. Antonínek. [1, 9, 37] 

Krom jiţ zmíněného zámku Světlov, jsou zde k vidění také jiné zámky, např. 

Buchlovice, Milotice, Stráţnice, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Nezdenice, Kyjov, Veselí 

nad Moravou, Bílovice, Ořechov, Vizovice, Březolupy, Hodonín a Strání, kde je malý 

zámeček Lichtenšejnců. V malé vesničce Komni poblíţ Uherského Brodu, stojí pomník Jana 

Amose Komenského, který se zde údajně narodil. 

 Z památek technického charakteru je nejvýznamnější mlýn v holandském stylu, který 

byl v roce 1842 postaven nad Kuţelovem. [9, 44] 

4.2.5.2 Lidová architektura 

Jak je známo, v oblasti Bílých Karpat se nachází mnoho dokladů lidové architektury. 

Zmínila bych unikátní Stráţnický skanzen nebo skanzen v Petrově s areálem malovaných 

vinných sklepů. Další lidovou architekturou, kterou mohou turisté navštívit je rekreační 

středisko Vápenky, „Bůdy“ ve Vlčnově, soubor staveních v Hrubé Vrbce, nebo secesní stavby 

v Luhačovicích. [9, 45] 

4.2.5.3 Muzea a galerie 

Bílé Karpaty se mohou také pyšnit mnoţstvím zajímavých muzeí a galerií. Muzeum 

věnované T. G. Masarykovi je v Hodoníně, a také v jeho domě v Čejkovicích. Muzea zřízené 

na počest J. A. Komenského je moţno navštívit v Uherském Brodě, Komni, Nivnici a 

Ţeravicích. Ostatní významná muzea se nachází v Uherském Hradišti, Kyjově, Bojkovicích, 

Luhačovicích, ve Stráţnici je expozice hudebních nástrojů, v Kunovicích v areálu letiště je 

letecké muzeum, a ve Zlíně je moţno navštívit muzeum obuvnické. [35] 

4.2.5.4 Folklorní události 

V Bílých Karpatech se stále dodrţují folklorní a lidové tradice, lidé si na slavnostech 

jako je fašank, Velikonoce, hody, nebo Jízda králů, oblékají tradiční lidový kroj, zpívají a 

tancují při folklorních písních. Pravděpodobně největší folklorní událost se koná kaţdý rok, 

poslední červnový víkend, ve Stráţnici. Jedná se o mezinárodní folklorní festival pořádaný 

Národním ústavem lidové kultury, a to jiţ od roku 1946. Součástí festivalu je také soutěţ o 
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nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Tento muţský skočný tanec byl v roce 2005 

vyhlášen generálním ředitelem UNESCO za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního 

dědictví lidstva.  

Bílé Karpaty se mohou chlubit ještě jedním zápisem na seznam nehmotného 

kulturního dědictví UNESCO. V roce 2011 byla po dlouholeté snaze připsána na seznam také 

Jízda králů pořádaná ve Vlčnově, Hluku a Kunovicích. Jízda králů má znaky obřadního 

průvodu, který projíţdí obcí. Zastavují se u domů a zvolávají na obyvatele i náhodné diváky 

různé krátké pochvalné nebo ţertovné verše. Lidé je odměňují zejména peněţitými dary, které 

jim dávají do pokladničky nebo do jejich vysokých bot. Vpředu jedou obvykle dva 

vyvolávači, za nimi pobočníci s tasenými šavlemi, kteří mezi sebou vedou krále. Král je malý 

nedospělý chlapec z obce, který má v ústech růţi. Poté jedou další dva vyvolávači a ostatní 

jezdci celé druţiny. Král a pobočníci mají oblečen ţenský obřadní oděv, ostatní jezdí v 

obřadním oděvu muţském neboli kroji. [29, 32, 35] 

V nedalekém Strání se kaţdým rokem v únoru koná Festival masopustních tradic 

Fašank. Tato událost se pořádá od roku 1987 a účinkující jsou skupiny fašančárů, různé 

folklorní soubory domácí, celorepublikové i zahraniční hosté. [31]  

V Buchlovicích v zámecké zahradě jsou pořádány Kosecké písně. Festival probíhá tak, 

ţe se lidé po 4 hodině ranní sejdou před zámkem v Buchlovicích, kde kaţdý folklorní soubor 

zazpívá nějakou písničku. Poté se pěvecké soubory i diváci odeberou do zámecké zahrady. 

Tam se rozestaví a za zvuku lidových písní po odstartování začnou kosit na svém úseku trávu. 

Soutěţe se účastní muţi i ţeny. V Buchlovicích se také kaţdým rokem v listopadu pořádají 

oblíbené Martinské hody. [33] 

 Do Kunovic u Uherského Hradiště přichází kaţdoročně festival „KUNOVSKÉ 

LÉTO“. Na tento festival přijíţdí děti z různých zemí světa, pro které hostitelské města včele 

s městem Kunovice připravili bohatý program. [38]  

V roce 1992 při příleţitosti oslav 400. výročí narození Jana Amose Komenského 

uspořádalo Folklorní sdruţení České republiky první mezinárodní festival dětských 

folklorních souborů z Česka a dalších zemí. Cílem bylo vzájemné poznání, navazování 

přátelských vztahů a představení veřejnosti dětské taneční a hudební umění evropské lidové 

kultury. Mezinárodního dětského festivalu se mohou turisté kaţdoročně zúčastnit v lázeňském 
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městě Luhačovicích. V roce 2014 tento festival přivítal téměř 30 000 návštěvníků se zájmem 

o folklor. [34] 

Ve Velké nad Veličkou se od roku 1957 v červenci konají Horňácké slavnosti, ukázka 

původního folkloru Horňácké oblasti s jarmarkem lidových řemesel. Obdobné slavnosti 

s názvem Kopaničářské se konají ve Starém Hrozenkově a v Hluku slavnosti Dolňácké, které 

jsou spojené s jiţ zmíněnou Jízdou králů. [34, 36] 

4.2.5.5 Vinařství v oblasti Bílých Karpat 

Obr. 4.9 Mapa - vinařská oblast Morava 

 

(zdroj: www.vinecko.shop5.cz ) 

 

Východní část vinařské podoblasti slovácká Morava bezprostředně zasahuje na území 

Bílých Karpat. Na rozdíl od jiných moravských vinařských podoblastí jsou vinice na tomto 

území vysázeny na těţkých půdách vytvořených z původních jílů. Tento typ půdy dobře 

zadrţuje vláhu, a proto vinná réva čerpá výţivu, i kdyţ je hodně suché léto. Tento jev vínu 

prospívá a dodává pocit lepší extraktivnosti a plnější chuti. Ideální pro takové podmínky jsou 

burgundské odrůdy a Sylvánské zelené. Do kamenitější půdy se hodí vína z Ryzlinku 

rýnského. V obci Blatnici pod sv. Antonínkem vzniklo zelené známkové víno Blatnický roháč 

právě spojením odrůd Ryzlink rýnský, Rulandské bílé a Sylvánské zelené.  

V nedalekém Lipově jsou také rozsáhlé vinice. Však správním centrem vinařství kraje 

je Stráţnice, kde se nachází spousta vynikajících viničních tratí, s nimiţ sousedí vinice obce 

http://www.vinecko.shop5.cz/


33 

 

Petrov. V Petrově je chráněný areál vinných sklepů tzv. „Plţe“. [40] Atraktivní jsou tzv. 

Moravské vinařské stezky, vytvořené tak, aby návštěvníkům ukázali ty nejlepší památky a 

vinohrady na Moravě. Jejich síť dosahuje aţ 1200 km a vedou od starobylého Znojma aţ do 

centra Slovácka Uherského Hradiště. [39] 

4.2.6 Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu 

„Trvale udrţitelný rozvoj cestovního ruchu lze definovat jako takový, který 

zabezpečuje zajištění současných potřeb účastníků cestovního ruchu a přitom pomáhá rozvoji 

území. S přihlédnutím k šetrnému vyuţívání přírodních a kulturních hodnot vede k 

dlouhodobé prosperitě dané oblasti.“ [43] 

4.2.6.1 Příčiny rozvoje venkovského CR v České republice 

Po roce 1989 došlo v České republice k zásadním změnám týkajících se zemědělské 

výroby, související se změnami zemědělských podniků, omezením zemědělské prvovýroby a 

sniţování počtu zaměstnanců v ní. Útlumové programy se snaţili najít takové řešení 

v mimoprodukčních typech zemědělství, aby byla zachována prosperita, udrţeno vesnické 

osídlení a vytvořeny dodatečné pracovní místa. Jednou z nabízejících se moţností je rozvoj 

agroturistiky a jiných forem venkovského cestovního ruchu. 

Druhým důvodem rozvoje venkovského cestovního ruchu a jeho forem je celosvětový 

trend návratu k přírodě a bezprostřednímu harmonickému souţití s ní. Venkovský cestovní 

ruch a především agroturistika umoţňuje lidem utéct od přetechnizovaného ţivota ve městech 

a na čas splynout s ţivotem na venkově a přírodou. [7] 

4.2.6.2 Ekologické zemědělství v CHKO Bílé Karpaty 

Štětka (2000) tvrdí ve svém projektu zabývajícím se trvale udrţitelným ţivotem 

v Bílých Karpatech, ţe postupný rozvoj ekologického zemědělství probíhá jiţ několik desítek 

let a v roce 1994 vstoupilo ekologické zemědělství do zemědělské politiky Evropské unie. 

Počátek ekologického zemědělství úzce souvisí s problémy týkající se novodobé intenzivní 

produkce potravin. Současné usilování o maximalizaci výnosů a sniţování trţních cen 

směřuje ke globálnímu pouţívání průmyslových hnojiv a chemických postřiků. Tyto 

chemikálie obsahují škodlivé látky, které zanechávají v půdě a plodinách, k produkci masa, 

vajec nebo mléka v umělých podmínkách velkochovů, které pro chovná zvířata představují 

celoţivotní nedostatky ţivin a záporně působí na kvalitu produktů. 
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Úkolem ekologického zemědělství je dbát na kladný vztah ke zvířatům, přírodě a 

půdě, kterou spravuje. Prakticky závisí na starostlivosti a dlouhodobém zkvalitňování 

úrodnosti půdy a jejích ekologických funkcí. Zejména zamezovat pouţívání umělých hnojiv a 

chemických postřiků, podpora druhové pestrosti rostlin nebo chov hospodářských zvířat 

v adekvátních podmínkách vůči jejich přirozeným potřebám. [10]  

Podle registru ekologických podnikatelů www.eagri.cz  je v současné době je v České 

republice celkem 4462 ekologicky hospodařících subjektů na celkové ploše 445 719 hektarů, 

z toho 50 602 hektarů orné půdy. [46]  

Vznik ekologického zemědělství na území Bílých Karpat souvisí s prací Ing. Milana 

Drgáče, který je jeden ze zakladatelů ekologického zemědělství v České republice. Nyní 

působí jako poradce ve Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO, především pro ekologické 

zemědělství v CHKO Bílé Karpaty. [10, 49] Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO je 

jediná celostátní nevládní nezisková organizaci se sídlem v Šumperku.  

Účelem této organizace je sdruţení ekozemědělců, kteří mají zájem produkovat 

biopotraviny s přispěním k rozvoji ekologického zemědělství a poskytnout jim vhodné 

podmínky. Svým členům zajišťují informační servis, poradenství, poskytuje půjčky bez 

úroků, organizuje školící akce, vypomáhá s odbytem a propaguje jejich produkty. 

Nejdůleţitějším cílem této organizace je protlačovat ekologické zemědělství do všech 

produkčních oblastí České republiky a propagovat biopotraviny. Svaz sdruţuje také 

zpracovatele a prodejce biopotravin, poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického 

zemědělství. Pobočky PRO-BIO nalezneme v celé České republice, pro region Bílé Karpaty 

má organizace PRO-BIO centrálu ve Starém Hrozenkově. Svaz PRO-BIO je členem 

mezinárodní asociace IFOAM EU, také je ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, 

Ministerstvem ţivotního prostředí ČR a s několika důleţitými zahraničními svazy a 

výzkumnými ústavy. [48] 

Jiţ v 80. letech Ing. Milan Drgáč jako pracovník státního statku přišel na to, ţe 

pesticidy, herbicidy a jiné látky pouţívané v zemědělství působí škodlivě pro celou 

společnost. Prvotní úsilí o uplatnění změn v praxi mělo spíše negativní reakce, avšak 

postupem času se jeho nápady stále více realizovali, a dnes je vzorem pro mnoho malých 

farmářů, kteří pěstují plnohodnotné suroviny přírodní metodou, bez pouţití chemikálií. [10] 

http://www.eagri.cz/
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4.2.6.2.1 Ekologický zemědělec 

Ekologickým zemědělcem je fyzická nebo právnická osoba podnikající v ekologickém 

zemědělství. Můţe jím být ekologický zemědělec, výrobce biokrmiv, dodavatel bioosiv a 

biosadby a ekologický včelař. [51] 

4.2.6.2.2 Zpracovatel 

Zpracovatelem v ekologickém zemědělství je výrobce biopotravin. Zásady 

ekologického zemědělství jsou charakterizovány takovými zpracovatelskými postupy, které 

jsou šetrné k přírodě. Způsoby zpracování bioproduktů na biopotraviny se řídí přísnými 

normami, podobně jako zemědělská produkce. Při zpracování a uchovávání biopotravin se 

pouţívají přírodní látky. Biopotraviny se zhotovují pomocí mechanických, fyzikálních a 

biologických metod tak, aby kvalita přísad byla při těchto procesech zachována. Celý postup 

ekologického zemědělství a výroba bioproduktů je kontrolován zvláštní nezávislou kontrolou 

a hotové certifikované bioprodukty jsou označeny logem, kterým se liší od jiných potravin. 

[51] 

4.2.6.2.3 Prodejce 

  Bioprodejny svazu PRO-BIO jsou nezávislé maloobchodní prodejny biopotravin. 

Prodejci poskytují konečným spotřebitelům certifikované produkty, které jsou ohleduplné 

k ţivotnímu prostředí i k nim samotným. Výhodou bioproduktů je, ţe mají prokazatelný 

původ, ať uţ se jedná o potraviny, zdravou výţivu nebo přírodní kosmetiku a drogerii. 

Prodejci jsou v neustálém kontaktu s ekologickými zemědělci, proto mohou nabízet také 

sezónní regionální produkty. Bioprodejny poskytují také uţitečné rady týkající se přípravy 

jídel, receptů, zdravé výţivy, diet a veškeré informace o biopotravinách s vlivem na trvale 

udrţitelný ţivot na zemi. Své klienty naučí se orientovat v biopotravinách, a upřednostňovat 

je před chemicky velkoprůmyslově opracovanými potravinami, které obsahují škodlivé látky. 

[51] Seznam bioprodejen Svazu PRO-BIO nacházejících se v okolí Bílých Karpat je uveden 

v příloze 3. 
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Obr. 4.10 Loga ekologického zemědělství [52] 

 

Svaz PRO-BIO   Člen Svazu PRO-BIO   Bioprodukt 

 
 

 

 

 

Produkt ekologického zemědělství   EU ekologická produkce  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4.2 Počty ekologických subjektů v ČR [50] 

 

Celkový počet ekologických subjektů 4462 

Ekologické subjekty podle typu činnosti  Počet 

Ekologický zemědělec 3937 

Výrobce biopotravin 503 

 z toho: Faremní zpracovatel 204 

Distributor 369 

 z toho: Dovozce ze 3. zemí 113 

 z toho: Vývozce do 3. zemí 56 

Výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv 39 

Výrobce nebo dodavatel ekologického 

rozmnoţovacího materiálu 

31 

Ekologický chovatel včel 15 

Ekologický chovatel ryb 19 

Ekologický pěstitel hub 3 
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Ekologický sběrač volně rostoucích rostlin 10 

Ostatní 3 

Souběh vybraných činností  

Ekologický zemědělec, který je současně 

distributorem 

57 

Výrobce biopotravin, který je současně 

distributorem 

150 

Ekologický zemědělec, který je současně 

výrobcem biopotravin 

220 

Legenda k tabulce: 

 Celkový počet ekologických subjektů – počet všech ekologických subjektů s jednou či 

více aktivními činnostmi 

 Ekologické subjekty podle typu činnosti – počty aktivních subjektů dle jednotlivých 

typů činností (jeden subjekt můţe mít více typů činností) 

 Ekologický zemědělec – zahrnuje také zemědělce v přechodném období 

 Faremní zpracovatel - výrobce biopotravin, který je současně ekologickým 

zemědělcem nebo pěstitelem hub nebo včelařem nebo chovatelem ryb 

Údaje byly čerpány z portálu ministerstva zemědělství eagri.cz, a data jsou platná k 7. 4. 

2015. 

4.2.6.3 Ekologická obec Hostětín 

Hostětín je malebná vesnička s asi 240 obyvateli, nacházející se na úpatí Bílých 

Karpat. Všeobecného věhlasu vesnička dosáhla právě tím, ţe realizovala velké mnoţství 

modelových projektů pro venkov. Tyto projekty jsou charakteristické vyuţíváním místních 

zdrojů a technologií šetrných k ţivotnímu prostředí. 

V rámci programu ZO ČSOP Veronika se ekologické projekty předvedou kaţdý rok 

vysokému počtu návštěvníků a jako prezentace slouţí Naučná stezka Po zelené Hostětínem. 

[55] 

Naučná stezka „Po zelené Hostětínem“ 

Délka stezky je asi 1,5 km a absolvovat ji lze pěší i na cyklistickém kole. V centru 

Veronica, na obecním úřadě nebo v obchodě je k dispozici ke koupi nebo k vypůjčení broţury 

„Průvodce Hoštětínem“. Turistům mohou pro lepší orientaci slouţit informační tabule, které 

jsou v Hostětíně vybudovány. Začátek trasy je na návsi, kde jsou na informačním panelu 
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uveřejněné údaje týkající se Hostětína, trvale udrţitelného rozvoje a ekologických projektů 

včetně mapy.  

Výletiště je druhá zastávka trasy, je zde socha s informačním panelem zaměřeným na 

šetrné osvětlení v Hostětíně. Toto moderní osvětlení má cloněné svítidla s velmi účinnými 

sodíkovými výbojkami, osvětluje obec rovnoměrně, pouze kde je potřeba, a tím šetří energii a 

ţivotní prostředí.  

Třetí zastavení je u výtopny. Tady se turisté informují o obnovitelných zdrojích 

energie – slunce a biomasa. K vidění je zde fotovoltaická elektrárna a obecní biomasová 

výtopna, která funguje jiţ od roku 2000 a dodává teplo téměř celé obci. V biomasové výtopně 

se spaluje dřevní štěpka, odpadové zbytky dřeva z pil a lesů v okolí. Lidé nemusí vytápět 

uhlím, mnoţství škodlivin v ovzduší se výrazně sníţilo. Další dvě fotovaltaické elektrárny 

mohou turisté vidět na moštárně a na jednom z rodinných domů. 

Následujícím bodem na trase je kořenová čistírna odpadních vod, která byla 

vybudována v roce 1996 jako první svého druhu na Moravě. Podstavu čistírny tvoří umělý 

mokřad s mokřadními rostlinami jako rákos obecný nebo chrastice rákosovitá. Proces čištění 

spočívá v bakteriích, které ţijí v kořenech rostlin a rozkládají organické znečištění. 

V další části turisté uvidí více neţ 200 let starou roubenou sušírnu ovoce. Ta stojí před 

jiţ zmiňovanou Hostětínskou moštárnou a obyvatelé obce si v ní od roku 1997, kdy proběhla 

celková rekonstrukce, mohou sušit různé druhy ovoce. V blízké moštárně si návštěvníci 

mohou zakoupit bio jablečné mošty nebo sirupy. V této lokalitě je také informační panel, 

který návštěvníkům přiblíţí vyuţívání sluneční energie pomocí solárních kolektorů, které jsou 

k vidění na 9 domech, moštárně i budově Centra Veronica. 

Pasivní dům Centra Veronica je příkladem energeticky šetrného stavitelství. Jeho 

spotřeba k vytápění je 7-10x niţší neţ v běţném domě. Dům byl postaven v roce 2006 

z moderních i přírodních materiálů jako dřevo, sláma nebo hlína. Budova funguje jako 

vzdělávací středisko s moţností stravování i ubytování s kapacitou 30 lůţek, 10 pokojů 

s vlastním sociálním zařízením. Stravování je charakteristické domácí stravou s pouţitím 

biopotravin a místních surovin. Pro individuální vaření je k dispozici kuchyňka.  Návštěvníci 

si mohou dům prohlédnout se souhlasem personálu a seznámit se s principem pasivního 

domu, s pouţitými materiály a technologiemi. Také je moţnost si zde zakoupit informační 

materiály, knihy, Hostětínské mošty a produkty se značkou Tradice Bílých Karpat. 



39 

 

Zajímavostí jsou také dřevěné sochy v okolí Hostětína rozmístěné na vyhlídkách, u 

studánek a na místech spojených s pověstmi bělokarpatské krajiny. Celkem 15 soch zde bylo 

umístěno při česko-slovenském sochařském sympoziu v roce 2002. [54, 56] 

Obr. 4.11 Socha „Pastier“, autor Ľubomír Orság 

 

 

(zdroj: www.hostetin.veronica.cz ) 

4.2.6.4 Nabídka ubytovacích zařízení pro venkovskou turistiku v CHKO Bílé Karpaty 

Na území Býlích Karpat se nachází několik ubytovacích zařízení poskytující sluţby 

venkovské turistiky. Dudák a Pavelka (2012) sestavili první ucelený průvodce agroturistikou 

v celé České republice a poskytuje přehled o moţnostech dovolené na českém venkově. 

Pro přiblíţení jsem se rozhodla vybrat několik zajímavých produktů venkovské turistiky a 

představit jejich nabídku. Srovnání cen ubytování v uvedených ekologických zařízeních je 

uveden v příloze 4. 

4.2.6.4.1 Biofarma Juré 

Rodinnou biofarmu nabízející agroturistiku pod heslem „Na samotě u lesa“ najdeme 

v Luţkovicích u Zlína na kopci Juré. Do Luţkovic se turisté mohou dostat směrem ze Zlína 

po silnici č. 49, nebo vlakem na stanici Ţelechovice nad Dřevnicí, která je od biofarmy 

vzdálená 2 km. Počátek farmaření rodiny Vránových v této lokalitě sahá aţ do roku 1920 a od 

roku 1994 hospodaří ekologicky. Obstarávají půdu s rozlohou 61ha, na 33 hektarech chovají 

skot a ovce, 20 ha tvoří orná půda, kde pěstují pohanku a nahý oves. Zbylých 8 hektarů 

http://www.hostetin.veronica.cz/
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zabírají ovocné sady, jelikoţ se biofarma věnuje také ovocnářství. Zpracovávají a produkují 

zejména sušené ovoce a povidla s certifikací a logem ekologického zemědělství. 

Ubytování a stravování 

Pro návštěvníky jsou k dispozici dva dvoulůţkové a dva čtyřlůţkové apartmány 

s moţností přistýlek. V suterénu se nachází společná kuchyňka a obchůdek, kde lze nakoupit 

biopotraviny přímo z produkce farmy. Součástí biofarmy je také restaurace s venkovní 

zahrádkou, která je otevřená většinou o víkendu nebo individuálně. Na jídelníčku návštěvníci 

mohou najít speciality jako grilované jehněčí, pečené maso v peci, domácí chleba se sádlem a 

cibulí a speciality z pohanky. 

Nabídka 

Návštěvníci mají moţnost si prohlédnout farmu, poznat různá zvířata, vyzkoušet 

biopotraviny nebo uspořádat grilování masa z ekologické farmy. Tradiční hospůdka je 

uzpůsobená pro pořádání nejrůznějších soukromých slavnostních hostin i firemních akcí. 

Kapacita restaurace je 40 míst a 40 míst tvoří venkovní zahrádka. K dispozici je také bazén, 

pískoviště a záţitková pedagogika pro děti ze školek a škol. 

Zvířata na farmě 

Na farmě se turisté mohou seznámit s celou řadou zvířat např. masný skot plemene 

limousine, ovce plemene merinolandschaft, kozy, ovce, prasata, slepice, husy, psi bernardýni 

a kočky. 

Výlety a zajímavosti v okolí 

- Pěší značené turistické trasy KČT 

- Cca 12 cyklotras 

- Naučné stezky Andrýskova, Areál Lazy, Hvozdná, Lukov, Portášská, Vizovické 

prameny, Vizovické vrchy, Pasekářská stezka. 

- Rozhledna Doubrava v blízkosti Vizovic 

- Zoo Lešná ve Zlíně včetně pohádkového zámku uprostřed ZOO 

- Zámek ve Vizovicích, hrad v Malenovicích, zřícenina hradu Lukov 

- Lázně Kostelec 

- Muzeum obuvi, muzeum psychotroniky, léčitelství a ekologie ve Zlíně [1, 58] 
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Obr. 4.12 Biofarma Juré 

 

 
 

(zdroj: www.biofarmajure.cz ) 

 

4.2.6.4.2 Ekofarma Sádky 

Ekofarma Sádky se nachází v Kunovicích kousek od Uherského Hradiště. Kunovice 

leţí v těsné blízkosti křiţovatky silnic E 50 a 55, a ţelezniční stanice Kunovice je ve 

vzdálenosti 3,2km od ekofarmy. Název „Sádky“ je odvozen od faktu, ţe ekofarma a 

agropenzion se nachází na obnoveném ovocném sadu. To napovídá, ţe ekofarma se 

specializuje na pěstování bio ovoce. Pěstují se zde hrušky, meruňky, třešně, švestky, ale 

především jablka, které si mohou návštěvníci od září do listopadu samy nasbírat. Nově je zde 

také zřízeno Cyklocentrum Sádky, kde si mohou příjemně posedět, občerstvit se a utlumit 

ţízeň nejen cykloturisté. Cyklocentrum leţí přímo na hradišťské vinařské cyklostezce pár 

metrů od ekofarmy a agropenzionu. 

Ubytování a stravování 

Agropenzion disponuje třinácti dvoulůţkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením 

a dvěma třílůţkovými apartmány s parní saunou, navíc jsou k dispozici přistýlky. V kaţdém 

pokoji hosté mají televizi a připojení k internetu. Jeden pokoj má bezbariérově řešený. 

Návštěvníci si mohou zvolit stravování formou snídaně, polopenze i plné penze, a to 

v restauraci nebo na zastřešené terase. 

Nabídka 

Turisté mohou rybařit v rybníčku, který je v areálu ekofarmy, navštívit nedaleké 

přírodní štěrkopískové koupaliště s čistou vodou v Ostroţské Nové Vsi. Vodní turistiku 

v podobě plaveb nabízí řeka Olšava, Morava a Baťův kanál. V areálu je moţno si zahrát různé 

míčové hry, stolní fotbal a stolní tenis. Často se zde pořádají nejrůznější kulinářské akce a 

http://www.biofarmajure.cz/
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k dispozici jsou prostory pro pořádání soukromých i firemních oslav a akcí. Co se týká zvířat 

tak na této farmě návštěvníci narazí na vodní ptáky, mokřadní a vodní ţivočichy a kočky. 

 

Výlety a zajímavosti v okolí 

- Pěší turistické trasy a cyklotrasy 

- Rozhledny Doubí u Váţan, Hraběcí u Vlčnova, Jalubí u Modré, Maják ve Starém 

městě, Rovina u Uherského Hradiště 

- Historické jádro v Uherském Hradišti 

- Pozdně gotická tvrz v Hluku 

- Zámek v Uherském Ostrohu a ve Veselí nad Moravou 

- Památky lidové architektury, vinařství, tradiční kultury a řemesel v Blatnici pod sv. 

Antonínkem, v Hluku, Vlčnově a sousedních Veletinách 

- Poutní místa kaple sv. Antonínek a Velehrad 

- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum krojů v Popovicích a tupeské 

keramiky v Tupesích 

- Archeologické vykopávky ve Starém Městě a Uherském Hradišti 

- Archeoskanzen v Modré 

- Sirnaté lázně v Ostroţské Nové Vsi [1, 59] 

Obr. 4.13 Agropenzion Sádky 

 

 

(zdroj: www.nalok.cz/farmy/ekofarma-sadky) 

4.2.6.4.3 Horňácká farma 

Toto ekologické hospodářství sídlí mezi Bílými Karpaty a Slováckou vinařskou oblastí 

v obci Hrubá Vrbka přímo u autobusové zastávky naproti evangelického kostela. Autem je 

http://www.nalok.cz/farmy/ekofarma-sadky
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přístupná ze silnice č. 71 ze směru od Velké nad Veličkou a nejbliţší vlaková zastávka je ve 

Velké nad Veličkou 2,5km od Horňácké farmy. V oblasti horských Vojšických luk a Velické 

zahrady, které patří do systému chráněných oblastí Natura 2000, pečuje Horňácká farma o 

krajinu ve spolupráci se Správou CHKO Bílé Karpaty. Soustava chráněných území Natura 

2000 zabezpečuje ochranu biologické rozmanitosti v celé Evropské unii. 

Ubytování a stravování 

Tyto sluţby zajišťuje nový domek, který stojí v areálu farmy. V domku se nachází 

jeden dvoulůţkový a jeden třílůţkový pokoj se společnou zařízenou kuchyní a společným 

sociálním zařízením. V kaţdém pokoji je LCD TV a WIFI připojení k internetu.  

Návštěvníkům je k dispozici také venkovní gril. Bioprodukty z této farmy jako maso, 

vejce, ovoce, zelenina, nebo víno jsou lákadlem pro všechny turisty. Získali regionální značku 

Tradice Bílých Karpat, národní značení tzv. „biozebru“ pro produkty ekologického 

zemědělství v ČR, a evropské značení ekologických produktů v EU. 

Nabídka 

Pro děti farma pořádá exkurze záţitkové pedagogiky, kde jim farmář představí celý 

chod farmy, zejména starost o hospodářská zvířata. Některé si mohou děti samy nakrmit nebo 

pohladit. Farmář také účastníky obeznámí s velkým rozdílem mezi konvenčním a 

ekologickým hospodařením. Ve farmě je moţno zajistit jízdu na koních jak pro děti, 

začátečníky a pokročilé s instruktorem, tak pro zkušené jezdce vyjíţďku po okolních loukách. 

Děti se mohou svézt také na oslíkovi za pomocí vodiče. Farma nabízí také projíţďky na 

koňském povozu nebo v terénním voze po okolních pastvinách neboli „Horňácké safari“. 

Samozřejmostí této agrofarmy je, ţe se mohou hosté účastnit celkového dění na farmě 

za přítomnosti farmáře. Jedná se o péči o zvířata, plavení koní, hřebelcování oslice nebo jízda 

v traktoru. Součástí farmy je dětské hřiště s dětským „farmářským domečkem“, pískoviště, 

průlezky, trampolína, šplhadla a další atrakce pro děti. 

 

Zvířata na farmě 

Na této farmě mohou návštěvníci vidět skot, prasata, miniprasata, divoká prasata, 

ovce, kozy, husy, slepice, krůty, perličky, kachny, indické běţce, koně a jednoho osla. 

Všechna zvířata krmí provozovatelé farmy pouze krmivem pěstovaným ekologickým 

postupem na okolních loukách a polích. Zvířata na ekologické farmě mají volný pohyb 

v ohradách a na pastvinách, proto nedochází k častému souţení zvířat, jako ve velkochovech. 
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Výlety a zajímavosti v okolí 

- Pěší značené trasy a cyklotrasy 

- Naučná stezka Oskerušová a Šumárnická 

- Rozhledna Travičná 

- Lidová architektura 

- Kuţelovský mlýn s výstavou zemědělského nářadí a ţití na Horňácku 

- Pravoslavný monastýr v Hrubé Vrbce 

- Muzeum oskeruše, selského ţivota a výroby tvarohu v Tvaroţné Lhotě 

- Slovácký Slavín v Kněţdubu [1, 60] 

 

Obr. 4.14 Ubytovací zařízení v areálu Horňácké farmy 

 

 

(zdroj: www.jiznivalassko.cz ) 

4.2.6.4.4 Dvorec u Kavků 

Jedná se o chalupu na samotě v CHKO Bílých Karpatech u slovenských hranic. 

Turisté se do Dvorce u Kavků ve Vyškově dostanou po silnici E 50 ve směru na Starý 

Hrozenkov. Hostům je k dispozici apartmán v oddělené části domu, vlastním vchodem, 

určený maximálně pro 6 osob. Vyuţívat mohou také posezení na dvorku s ohništěm. Po děti 

je tady prostor ke hraní, pískoviště a houpačka. V blízkosti chalupy jsou malebné rybníčky 

s různorodými rostlinami a ţivočichy, břízový lesík a potůček. Co se týká stravování, tak 

hosté mají v apartmánu k dispozici kuchyňku, nebo mohou zavítat do 1,5 km vzdálené 

restaurace v Chatě Valmont ve Starém Hrozenkově.  

V současné době se ve Dvorci u Kavků nenachází ţádná hospodářská zvířata, nicméně 

na sousedních loukách Moravských kopanic, mohou hosté vidět pastvu dobytka, ovcí a koz. 

Lákadlem pro turisty jsou jedinečné orchidejové louky v okolí, díky své poloze u hranic je 

http://www.jiznivalassko.cz/
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moţnost navštívit i atraktivity na Slovensku. Avšak na české straně turisty vybízí k návštěvě 

také mnoho zajímavostí např. NS „Moravské Kopanice, Komňa s Památníkem J. A. 

Komenského, zámek v Bojkovicích, lom ve Starém Hrozenkově, japonská zahrada 

v Uherském Brodě, ruční výrobna skla na Strání, nebo národopisné stavby a památky ve 

Vlčnově, Nivnici a Dolním Němčí. 

Dvorec u Kavků je zapojen do projektu Svazu venkovské turistiky tzv. „Prázdniny na 

venkově“ a získal certifikát ECEAT QUALITY LABEL. [61] 

Obr. 4.15 Dvorec u Kavků 

 

(zdroj: www.itras.cz/dvorec-u-kavku) 

4.2.6.4.5 Sun Jardin 

Venkovský statek se „slunečnou zahradou“ se nachází ve vesnici Komňa. Na turisty 

má působit jako oáza klidu a odpočinku od hektického ţivota. Komňa je 

nejpravděpodobnějším rodištěm J. A. Komenského, a proto je Sun Jardin označována jako 

„Ráj srdce v labyrintu světa“. Ubytování pro turisty je v kopaničářském domku pro 4 – 6 osob 

poblíţ statku Sun Jardin, domek disponuje samozřejmě kuchyní i sociálním zařízením.  

Hosté slunečné zahrady mají moţnost se projet na koních po okolních loukách, 

absolvovat relaxační masáţ, seznámit se s různými druhy hospodářských zvířat, ochutnat 

domácí produkty jako marmelády, bylinkové čaje nebo slivovici, nebo se vykoupat 

v přilehlém jezírku. V okolí vesnice jsou vyznačené cyklotrasy a pěší turistické stezky, kde 

mohou návštěvníci vidět například památník J. A. Komenského nebo domek zvěrokleštiče.  

Statek je také vhodný ke konání různých venkovských oslav, slavnostních hostin a grilování. 

[62] 

 

 

http://www.itras.cz/dvorec-u-kavku
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5 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

5.1 SWOT analýza 

 

Tab. 5.1 SWOT analýza CHKO Bílé Karpaty 

První část mého výzkumu jsem se věnovala sestavení SWOT analýzy, informace jsem 

čerpala z poznatků zjištěných v teoretické části mé bakalářské práce. SWOT analýza je určena 

ke stanovení silných stránek (Strenghts), slabých stránek (Weaknesses), příleţitostí 

(Opportunities) a hrozeb (Threats), které se v tomto případě mohou slouţit jako podklad 

k rozvoji venkovského cestovního ruchu na území CHKO Bílé Karpaty. 

 

Silné stránky 

- Atraktivní přírodní lokalita (CHKO, 

biosférická rezervace UNESCO, 

orchideje, prales na Velké Javořině, 

různorodost krajiny, biodiverzita, zdravé 

klima bez velkých průmyslových měst) 

- Místní produkty (Bioprodukty, značka 

Tradice Bílých Karpat) 

- Folklor a tradice (řemesla, architektura, 

slavnosti, gastronomie) 

- Výskyt léčivých minerálních pramenů 

(Lázeňství) 

- Kultura a památky 

- Pěší turistické trasy, cyklotrasy, naučné 

stezky 

Slabé stránky 

- Nevyuţité moţnosti k realizaci a rozvoje 

venkovské turistiky 

- Obtíţná dostupnost některých míst 

- Nedostačující propagace (zejména 

ekozemědělství a agroturistiky) 

- Špatný stav některých silnic a 

cyklostezek 

- Znečištění většiny vodních ploch 

(přehrady, rybníky) 

- Málo vyuţité letiště v Kunovicích a 

Baťův kanál (přeprava turistů) 

- Nedostatečný počet ubytovacích a 

stravovacích zařízení popř. dalších 

sluţeb (půjčovny sportovních potřeb, 

sluţby u cyklotras) 

- Sezónnost (nevyuţitý potencionál 

zimních středisek) 

Příležitosti 

- Rozvoj šetrného cestovního ruchu 

(ekoturistika, agroturistika, hipoturistika) 

- Rozvoj ekologického zemědělství (Bio 

kvalita produktů) 

- Budování a údrţba cyklotras 

- Tradice a lidové zvyky (řemesla, 

gastronomie, kultura) 

Hrozby 

- Niţší konkurenceschopnost regionu 

- Pokles zájmu o tradice, folklor, řemesla 

- Nedostatek peněţních prostředků 

ekozemědělců 

- Nízký zájem o kvalitní Bioprodukty 

(např. levnější produkty 

v supermarketech) 
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- Zlepšení podmínek pro provoz 

lyţařských středisek 

- Zkvalitnění sluţeb pro přilákání 

zahraniční klientely 

 

- Narušení krajiny a biodiverzity 

- Zpřísňování podmínek a pravidel pro 

provozování ekozemědělství a 

agroturistiky 

- Růst konvenčního zemědělství (za 

účelem maximalizace zisku) 

 

 

 

5.2 Dotazníkové šetření 

Pro druhou část výzkumu jsem zvolila metodu dotazníkového šetření v elektronické 

podobě na stránkách www.survio.com. Tento portál jsem zvolila, jelikoţ je registrace velmi 

jednoduchá, a poté lze vytvořit jakýkoliv dotazník zdarma. Dotazník na téma CHKO Bílé 

Karpaty byl respondentům k dispozici od měsíce února do konce března 2015. Metodu 

elektrického dotazování jsem vyuţila z důvodu oslovení většího počtu osob. Dotazování jsem 

realizovala prostřednictvím emailu a sociální sítě www.facebook.com. Průzkumu se aktivně 

zúčastnilo celkem 75 respondentů téměř všech věkových kategorií, různých stupňů 

dosaţeného vzdělání a z celé České republiky. Dotazník obsahoval 13 otázek, 5 z nich bylo 

zaměřeno na respondenty samotné, kde jsem se dotazovala na jejich pohlaví, věk, místo 

bydliště, zaměstnání a studium. Největší počet odpovídajících téměř 63% neboli bylo ve věku 

21 – 35 let, pod 20 let mělo 17% dotazovaných. Ve věkové skupině 36 – 49 let na dotazník 

odpovědělo 9% respondentů a účastníků starších 50 let bylo 8%. U otázky týkající se kraje, ve 

kterém dotazovaní ţijí, byla nejčastěji zvolená moţnost Zlínský kraj a to 75%. Našli se i 

zástupci ostatních krajů z Moravy a Čech. Poměrně vyrovnaný stav byl u počtu studentů 

(49%) a zaměstnaných osob (45%), pouze 5% odpovídajících byli nezaměstnáni. Další část 

byla věnována otázkám týkajících se CHKO Bílé Karpaty a vztahu dotazovaných respondentů 

k této oblasti,  agroturistice a postoji k cestování. Celý dotazník je uveden v příloze 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.survio.com/
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Graf č. 5.1 – výsledky výzkumu 

 

 

Ze 75 dotazovaných respondentů odpovědělo 24 muţů a 51 ţen. (32% a 68%) 

 

Graf č. 5.2 – výsledky výzkumu 

 

 

 

Nejpočetnější skupinu, více neţ polovinu všech respondentů (49 dotazovaných), tvořili 

účastníci ve věku mezi 21 -35 let, druhou skupinu tvořila mládeţ do 20 let (13 dotazovaných), 

7 dotazovaných bylo ve věku 36 – 49 let a 6 osob mělo více neţ 50 let. 

 

 

 

 

1. Uveďte Vaše pohlaví

muž - 24 (32%)

žena - 51 (68%)

2. Kolik je Vám let?

20 a méně - 13 (17,3%)

21 - 35 let - 49 (65,3%)

36 - 49 let - 7 (9,3%)

50 a více - 6 (8%)
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Graf č. 5.3 – výsledky výzkumu 

 

 

 

Na dalším grafu je vidno, ţe velká většina dotazovaných pochází ze Zlínského kraje (56 

respondentů). Dotazník také vyplnilo 6 zástupců kraje Jihomoravského. Z dalších krajů České 

republiky se zúčastnilo jen velmi malé procento osob, a to dva účastníci z kraje 

Moravskoslezského, dva z kraje Olomouckého, dva z kraje Jihočeského, dva ze 

Středočeského kraje a dva zástupci z Prahy. Kraje Karlovarský, Pardubický a Plzeňský zvolil 

pouze jeden účastník z těchto krajů. Kraj Vysočina, Královehradecký, Liberecký a Ústecký 

nezvolil nikdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ze kterého kraje pocházíte?

Zlínský - 56 (74,7%)

Jihomoravský - 6 (8%)

Moravskoslezský - 2 (2,7%)

Olomoucký - 2 (2,7%)

Jihočeský - 2 (2,7%)

Středočeský - 2 (2,7%)

Praha - 2 (2,7%)

Pardubický - 1 (1,3%)

Karlovarský - 1 (1,3%)

Plzeňský - 1 (1,3%)

Vysočina - 0 (0%)

Liberecký - 0 (0%)

Královehradecký - 0 (0%)

Ústecký - 0 (0%)
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Graf č. 5.4 – výsledky výzkumu 

 

 

Z celkového počtu 70 dotazovaných bylo 37 studentů, 34 zaměstnaných osob a 4 

nezaměstnaní. 

 

Graf č. 5.5 – výsledky výzkumu 

 

 

 

V další otázce jsem se ptala na dosavadní vzdělání dotazovaných osob. Osm lidí zvolilo jako 

dokončené vzdělání základní školu, tři osoby volili střední školu bez maturity, dokončenou 

střední školu s maturitou označilo nejvíce respondentů, a to 44 osob. Respondentů 

s vysokoškolským vzděláním se účastnilo 20 dotazovaných. 

 

 

4. Uveďte Vaše pracovní zařazení

Student - 37 (49,3%)

Zaměstnaný - 34 (45,3%)

Nezaměstnaný - 4 (5,3%)

5. Uveďte Vaše dosavadní vzdělání

ZŠ - 8 (10,7%)

SŠ bez maturity - 3 (4%)

SŠ s maturitou - 44 (58,7%)

VŠ - 20 (26,7%)
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Graf č. 5.6 – výsledky výzkumu 

 

 

 

Pro následující otázku jsem vybrala několik atraktivit z oblasti CHKO Bílé Karpaty, a 

respondenti měli vybrat, které z těchto atraktivit jiţ navštívili, nebo kterých se účastnili. 

Mohli zaškrtnout více moţností. Nejvíce dotazovaných celkem 59 osob jiţ navštívilo lázeňské 
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6. Které z uvedených atraktivit na území 
Bílých Karpat jste již navštívili?
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město Luhačovice. Na druhém místě v počtu navštívených atraktivit se umístily rozhledny 

v Bílých Karpatech, které zvolilo 44 lidí. Folklorních událostí se zúčastnilo 41 osob a Baťův 

plavební kanál navštívilo 40 dotazovaných. Cyklotrasy a cyklostezky zvolilo 37 osob a stejný 

počet osob navštívilo také Velký nebo Malý Lopeník. Pěší turistice se věnovalo 33 

respondentů. Velkou Javořinu navštívilo 31 osob a stejný počet byl také na Svatém 

Antonínku. Na Jízdu Králů ve Vlčnově se bylo podívat 27 respondentů oproti 10 

návštěvníkům Jízdy Králové v Kunovicích. Chráněné bělokarpatské louky navštívilo 22 osob 

a zámek Nový Světlov v Bojkovicích 19 lidí. Vodní nádrţ Lučina zlákala 19 respondentů, 

Holubyho chata na Velké Javořině 17 respondentů a Kuţelovský mlýn v holandském stylu 16 

respondentů. Lom nad Starým Hrozenkovem zvolilo 14 dotazovaných, 5 respondentů zvolilo 

moţnost „jiné“ a uvedli, ţe doposud ţádnou z atraktivit CHKO Bílých Karpat nenavštívili. 

 

Graf č. 5.7 – výsledky výzkumu 

 

 

 

Na otázku týkající se období k rekreaci 42 osob dalo přednost letnímu období, 28 

dotazovaných zvolilo moţnost rekreace v zimním i letním období a pouze 5 respondentů 

zvolilo pouze zimní období. 

 

 

 

 

 

 

7. Ve kterém období využíváte čas 
k rekreaci?

Letní období - 42 (56%)

Zimní období - 5 (6,7%)

Oboje - 28 (37,3%)
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Graf č. 5.8 – výsledky výzkumu 

 

 

 

U další otázky jsem zjišťovala kolikadenní dovolená je u tázaných nejoblíbenější, 35 tázaných 

nejraději tráví na dovolené 6-9 dní, 22 respondentů zůstává na dovolené 2-5 dní, 12 

respondentů má raději dovolenou delší neţ 10 dnů a 6 tázaných upřednostňuje 1 denní 

dovolenou. 

 

Graf č. 5.9 – výsledky výzkumu 

 

 

 

Z ubytovacích moţností 44 dotazovaných nejraději vyuţívá sluţeb hotelu nebo penzionu. 

K ubytování v chatách nebo chalupách se přiklonilo 26 respondentů, o několik respondentů 

8. Kolikadenní dovolenou upřednostňujete?

1 denní - 6 (8%)

2-5 denní - 22 (29,3%)

6-9 denní - 35 (46%)

10 a více dní 12 (16%)

9. Kterému druhu ubytování dáváte 
přednost?

Kemp - 16 (21,3%)

Chata a chalupa - 26 (34,7%)

Penzion a hotel - 44 (58,7%)

Ubytování v soukromém 
objektu - 19 (25,3%)
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méně (19) volí moţnost ubytování v soukromém objektu a 16 respondentů se rádo ubytuje 

v kempu. 

 

Graf č. 5.10 – výsledky výzkumu 

 

 

 

V další otázce jsem zjišťovala postoj respondentů k agroturistice neboli pobytu na statku nebo 

farmě, moţnosti zapojení se do zemědělských a hospodářských prací, ochutnat místní 

produkty a poznat místní folklor a tradice. 11 tázaných má jiţ zkušenosti s tímto typem 

turistiky, 29 respondentů nemá doposud zkušenost s agroturistikou, ale agroturistika je pro ně 

lákadlem. Avšak hodně respondentů (35) má k agroturistice negativní postoj a neláká je. 

 

 

 

 

 

10. Máte již zkušenost nebo láká Vás 
agroturistika?  Tzn. Ubytovat se na statku 

nebo farmě, možnost zapojení se do 
zemědělských a hospodářských 

prací, ochutnat místní produkty, poznat 
místní folklor a tradice.

Ano, mám zkušenost s tímto 
typem dovolené - 11 (14,7%)

Nemám zkušenost, ale láká mě 
to - 29 (38,7%)

Neláká - 35 (46,7%)
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Graf č. 5.11 – výsledky výzkumu 

 

 

 

Ve jedenácté otázce mě zajímalo jakým aktivitám se respondenti nejčastěji věnují na 

dovolené. Z uvedených moţností zvítězila kategorie zahrnující kulturu a památky, kterou 

zvolilo 59 respondentů. Dovolenou u vody nejraději tráví 56 tázaných. Pěší turistika láká 42 

dotazovaných a zimním sportům se věnuje 26 respondentů. Zálibu v pozorování rostlin a 

ţivočichů má 18 respondentů a 15 tázaných se zajímá o folklor a tradice. Cykloturistice se 

věnuje 13 respondentů a hiposturistice 7 respondentů. Moţnost „jiné“ označili 4 respondenti, 

3 z nich uvedli „party“ jako další aktivitu, které se věnují na dovolené a jeden z nich uvedl 

„sex“. 
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11. Jakým aktivitám se nejčastěji věnujete 
při Vaší dovolené?

Kultura, památky - 59 (78,7%)

Pobyt u vody - 56 (74,7%)

Pěší turistika - 42 (56%)

Zimní sporty - 26 (34,7%)

Pozorování rostlin a živočichů -
18 (24%)

Folklor a tradice - 15 (20%)

Cykloturistika - 13 (17,3)

Hipoturistika - 7 (9,3%)

Jiné - 4 (5,3%)
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Graf č. 5.12 – výsledky výzkumu 

 

 

 

Na otázku atraktovnosti CHKO Bílých Karpat z pohledu návštěvníků 55 respondentů se 

shoduje na tom, ţe Bílé Karpaty jsou atraktivní lokalitou pro cestovní ruch, 8 dotazovaných 

neshledává tuto oblast vhodnou pro jejich dovolenou, a 12 osob odpovědělo ţe neví nebo 

nemají zkušenost s touto lokalitou. 

 

Graf č. 5.13 – výsledky výzkumu 

 

 

 

V poslední otázce jsem se respondentů dotazovala, zda jsou spokojeni s ubytovacími a 

stravovacími sluţbami v oblasti Bílých Karpat. Kladně odpovědělo 36 respondentů a stejný 

počet respondentů uvedl, ţe neví, jelikoţ nemají zkušenosti se sluţbami v CHKO Bílé 

12. Jsou pro Vás Bílé Karpaty z hlediska 
cestovního ruchu atraktivní lokalitou?

Ano - 55 (73,3%)

Ne - 8 (8%)

Nevím, nemám zkušenost - 12 
(16%)

13. Jste spokojeni s ubytovacími a 
stravovacími službami v oblasti Bílých 

Karpat?

Ano - 36 (48%)

Nevím, nemám zkušenost - 36 
(48%)

Ne - 3 (4%)
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Karpaty. Nespokojení s ubytovacími a stravovacími sluţbami byli pouze 3 respondenti, dva 

z nich uvedli, ţe moţnosti hezkého ubytování za dobrou cenu je v této lokalitě málo. Jeden 

respondent uvedl, ţe jezdí na vlastní chalupu na Lopeník a stravovacích moţností v této 

oblasti není dostatek. 
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6 DOPORUČENÍ 

 Ze SWOT analýzy je zřejmé, ţe CHKO Bílé Karpaty mají ideální předpoklady pro 

rozvoj venkovské turistiky na tomto území. Největší slabinou jsou však sluţby, které je 

potřeba budovat, rozvíjet a hlavně propagovat. Všechny uvedené silné stránky je třeba 

zkvalitňovat a rozšiřovat do podvědomí potencionálních návštěvníků. Důleţité pro 

podnikatele v této oblasti je znát své příleţitosti, vyuţít je a dosáhnout jejich úspěšné 

realizace. Opačně pak zabraňovat rozmachu slabých stránek a předcházení moţných následků 

hrozeb. 

Z informací získaných pomocí dotazníkového šetření obecně vyplývá, ţe CHKO Bílé 

Karpaty jsou ideální lokalitou k trávení dovolené, jelikoţ zde najdeme spoustu aktivit a 

atraktivit, které respondenti nejčastěji vyhledávají. Kladné je zjištění, ţe kaţdou z uvedených 

atraktivit v dotazníku, někdo z respondentů jiţ navštívil. Některé atraktivity jsou 

navštěvované hojně, některé méně, proto si myslím, ţe je vhodné propagovat ve větším 

měřítku tyto méně známé atraktivity.  

Jelikoţ se na druhém místě v otázce nejčastěji provozovaných aktivit na dovolené se 

umístil „pobyt u vody“, je nutné v oblasti Bílých Karpat provést čištění vodních ploch 

k moţnosti koupání, protoţe jsou z velké části znečištěné. Pro zvýšení návštěvnosti turistů 

v zimním období bych doporučila zlepšení podmínek lyţařských středisek například na 

Lopeníku, Javořině nebo v obci Strání. Také o folklor a tradice je zájem ze strany 

respondentů, rozhodně bych doporučila více propagovat tuto sféru, zejména menší a méně 

známé kulturní události pořádané v této oblasti.  

Z výsledků dotazníku je zřejmé, ţe lidé mají zájem o přírodu a o trávení času na 

venkově. Louky CHKO Bílých Karpat navštívilo 22 respondentů, proto bych jako doporučení 

uvedla více pořádaných akcí a intenzivnější propagaci plánovaných akcí a exkurzí právě do 

této oblasti. Sama jsem se jedné exkurze na orchidejové louky v okolí Horního Němčí 

zúčastnila. Provázela nás paní Mgr. Vlasta Ondrová ze Slavkova, která je dlouhá léta 

neúnavnou bojovnicí o zachování přírody v oblasti CHKO Bílých Karpat, také je předsedkyně 

místní organizace Českého svazu ochránců přírody Pantoflíček.  

Jelikoţ z dotazníku vyplývá, ţe většina lidí dává přednost dovolené v letním období a 

naklání se spíše k více denní dovolené, myslím si, ţe je nutné ve větším měřítku propagovat 

právě pobyty na ekofarmách v Bílých Karpatech. Také z důvodu toho, ţe skoro polovinu 
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respondentů agroturistika vůbec neláká, bych doporučila propagaci na těch 

nejnavštěvovanějších portálech, týkajících se cestovního ruchu.  Také bych doporučila zlepšit 

ubytovací a stravovací sluţby v této oblasti, jelikoţ více neţ polovina respondentů preferuje 

pobyt v hotelech a penzionech. Vhodné by bylo také vybudovat více bezpečných cyklostezek, 

na jejíţ trase by turisté mohli navštívit významné jak kulturní, tak folklorní památky a tradiční 

řemesla tohoto regionu. Je třeba rozšířit také kvalitu sluţeb poskytovaných u cyklostezek a 

dbát na nenáročnou dostupnost. 
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7 ZÁVĚR 

 Stále se zvyšující poptávka po venkovském cestovním ruchu sebou přináší velký 

potenciál jak z pohledu účastníků, tak z pohledu podnikatelů v tomto oboru. Šetrný cestovní 

ruch, ekoturistika, agroturistika a bioprodukty začínají zajímat stále více lidí, jelikoţ 

celosvětový trend zdravého ţivotního stylu má stále více příznivců.  

 Rozvoj venkovské turistiky můţe vytvořením nových pracovních příleţitostí sníţit 

nezaměstnanost v méně průmyslových regionech. Pomáhá zachovat lidové zvyky, tradice, 

folklor a řemesla v tradičních oblastech, jako jsou například Bílé Karpaty. 

 Lidé stále více vyhledávají kontakt s přírodou, jelikoţ mají potřebu se vzdálit od 

hektického a uspěchaného ţivota ve městě. CHKO Bílé Karpaty mají ideální předpoklady pro 

rozvoj venkovského cestovního ruchu. Jedinečnost této krajiny dokládá zařazení do 

biosférické rezervace v rámci mezinárodního programu UNESCO, také do evropských 

významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000, a získání Evropského diplomu pro 

chráněná území. Největším lákadlem jsou především vzácné orchidejové louky, velká 

biologická rozmanitost, památky, lidová architektura a tradiční způsob ţivota. 

 Současné moţnosti venkovské turistiky v této oblasti nejsou plně vyuţity. Ke většímu 

uplatnění ve venkovském cestovním ruchu napomáhá podnikatelům certifikace jejich 

produktů a sluţeb, které zaručují kvalitu a ohleduplnost vůči přírodě a zvířatům. Přístup ke 

zvířatům na ekologických farmách je zcela odlišný neţ ve velkochovech. Zvířata na 

ekofarmách jsou čistá, nekrmená medikamenty, ale pouze přírodními krmivy. I přes ztrátu 

části svého zisku se ekofarmáři se snaţí svou produkci zhodnocovat v regionu, aby zamezili 

dlouhému a stresujícímu převozu zvířat do zahraničních zemí.  

Konkurenční hrozbou pro místní výrobce je dovoz levných nekvalitních výrobků 

z Polska nebo Číny, kdy cena těchto výrobků je mnohdy sto aţ dvěstěkrát niţší neţ cena 

regionálních certifikovaných produktů. Proto je agroturistika a ekoturistika významným 

nástrojem jak zvýšit příjmy ekologických farem. Dle mého názoru by měl být šetrný cestovní 

ruch nadále podporován dotacemi a granty, jelikoţ toto odvětví cestovního ruchu má velký 

smysl a význam. 

Tato bakalářská práce mi přinesla spoustu nových a zajímavých informací, týkajících 

se daného tématu. 
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Seznam zkratek 

aj. – a jiné 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

atp. – a tak podobně 

cca – circa 

cit. – citováno 

č. – číslo 

ČR – Česká republika 

ECEAT – Evropské centrum pro ekoagroturistiku 

EU – Evropská Unie 

ha – hektar 

CHKO – Chráněná krajinná oblast 

Ing. – Inţenýr 

IOFAM  EU – International Federation of Organic Agriculture Movements European Union 

ISBN – Mezinárodní standartní číslo knihy 

Kč – koruna česká 

KČT – Klub českých turistů 

km – kilometr 

km² – kilometr čtvereční 

mj. – mimo jiné 

m. n. m. – metrů nad mořem 

např. – například 

NS – naučná stezka 

obr. – obrázek 

o. p. s. – Obecně prospěšná společnost 

odst. – odstavec 

př. n. l. – před naším letopočtem 

r. – rok 

resp. – respektive 

s. – strana 

Sb. – sbírka 

sv. – svatý 
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Příloha 1 

Seznam držitelů a produktů regionální značky Tradice Bílých Karpat 

 

Jméno    Produkt     Obec 

Miroslav Táborský  Med      Bojkovice 

Moštárna Hoštětín  s.r.o. Jablečný mošt, sirup z černého bezu  Hoštětín 

 Libor Baránek  Čajové servisy    Bojkovice 

Věra Častová   Velické hladění    Velká nad Veličkou 

Josef Fryzelka   Výroba a oprava bednářských výrobků Vlachovice 

Martin Dudek   Uţitková a dekorativní keramika  Bojkovice 

ing. Hana Buchtelová  Ručně tkané výrobky    Hrubá Vrbka 

Zdeněk Ševčík   Sušené ovoce     Bojkovice 

INEX-SDA Bílé Karpaty Bylinné čaje     Tvaroţná Lhota 

Zdeněk Miklas  Ovoce a jehněčí maso    Valašské Klobouky 

Radim Pešek   Školkařské výpěstky    Bojkovice 

Karel Beníček Med květový, pastovaný, medovicový Bystřice pod  

       Lopeníkem 

Pěstitelská pálenice Halík Pěstitelská pálenice Halík   Boršice u Blatnice 

Josef Buzík   Med, medovina    Velká nad Veličkou 

Monika Němečková  Paličkovaná krajka    Slavičín 

Silvie Machalová  Dekorativní perník    Luhačovice 

David Opálka   Košíkářské výrobky    Valašské Klobouky 

Josef Káňa   Loutky - marionety, loutková divadla Nedašov 

Zahradnictví Vilímek, s.r.o. Ovoce      Brumov-Bylnice 

AGROLIP, a.s.  Víno jakostní bílé    Lipov 

Petr Kohout   Dřevořezby     Starý Hrozenkov 

Likérka Nezdenice s.r.o. Bylinná Lopeník, Slovácká slivovice Nezdenice 

Renata Tomancová  Figurální plastika z kukuřičného šustí Korytná 

Rodinné centrum, o. s. Rodinné centrum Kaštánek   Valašské Klobouky 

Dobrý Krámek  Dobrý krámek     Valašské Klobouky 

http://www.tradicebk.cz/drzitele/josef-fryzelka
http://www.tradicebk.cz/produkty/bednarske-vyrobky-fryzelka
http://www.tradicebk.cz/drzitele/martin-dudek
http://www.tradicebk.cz/produkty/keramika-dudek
http://www.tradicebk.cz/drzitele/ing-hana-buchtelova
http://www.tradicebk.cz/produkty/tkane-vyrobky-buchtelova
http://www.tradicebk.cz/drzitele/zdenek-sevcik
http://www.tradicebk.cz/produkty/susene-ovoce-sevcik
http://www.tradicebk.cz/drzitele/radim-pesek
http://www.tradicebk.cz/produkty/skolkarske-vypestky-pesek
http://www.tradicebk.cz/drzitele/karel-benicek
http://www.tradicebk.cz/produkty/med-benicek
http://www.tradicebk.cz/drzitele/pestitelska-palenice-halik
http://www.tradicebk.cz/produkty/palenice-halik
http://www.tradicebk.cz/drzitele/josef-buzik
http://www.tradicebk.cz/produkty/medovina-buzik
http://www.tradicebk.cz/drzitele/monika-nemeckova
http://www.tradicebk.cz/produkty/palickovana-krajka-nemeckova
http://www.tradicebk.cz/drzitele/silvie-machalova
http://www.tradicebk.cz/produkty/dekorativni-pernik-machalova
http://www.tradicebk.cz/drzitele/david-opalka
http://www.tradicebk.cz/produkty/kosikarske-vyrobky-opalka
http://www.tradicebk.cz/drzitele/josef-kana
http://www.tradicebk.cz/produkty/loutky-kana
http://www.tradicebk.cz/drzitele/zahradnictvi-vilimek
http://www.tradicebk.cz/produkty/ovoce-vilimek
http://www.tradicebk.cz/drzitele/agrolip
http://www.tradicebk.cz/produkty/vino-agrolip
http://www.tradicebk.cz/drzitele/petr-kohout
http://www.tradicebk.cz/produkty/drevorezby-kohout
http://www.tradicebk.cz/drzitele/likerka-nezdenice
http://www.tradicebk.cz/produkty/likerka-nezdenice
http://www.tradicebk.cz/drzitele/renata-tomancova
http://www.tradicebk.cz/produkty/tomancova
http://www.tradicebk.cz/drzitele/rodinne-centrum
http://www.tradicebk.cz/produkty/rodinne-centrum
http://www.tradicebk.cz/drzitele/dobry-kramek
http://www.tradicebk.cz/produkty/dobry-kramek
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Světlana Jálová  Filcované figurky z ovčí vlny  Hostětín 

Zdeňka Psotová  Ručně malované obrazy na dřevě  Slavičín 

Tomáš Měřička  Lesní a zemědělské práce s koňmi  Návojná 

Pavel Šuráň   Sušení ovoce v tradiční dřevěné sušárně Štítná nad Vláří 

Monika Gorčíková  Kraslice     Bánov 

Jakub Uhlíř   Kovářství     Suchá Loz 

Horňácká farma s. r. o. Biopotraviny z ekofarmy a agroturistika Hrubá Vrbka 

Hana Táborská        Bojkovice 

Evţen Uher   Nízkoalkoholické jablečné víno a jablečný  Uherské Hradiště 

ocet 

Farma Rudimov, s.r.o. Jehněčí a hovězí vyzrálé balené maso Slavičín 

Radek Fryzelka a Zuzana  Sušené ovoce, byliny a čaje, sušírna   Vlachovice 

Šmatlová                                Sv. Františka 

Kolkodol                                Čaj pro dva - bylinné čaje z Bílých Karpat Bojkovice 

David Ryšavý   Eko-sady Komňa    Bojkovice 

Nonnetit s.r.o.   Sušené bio ovoce    Starý Hrozenkov 

Ing. Lenka Kadubcová Hroznový mošt, víno z hroznů révy vinné Lipov 

Ing. Lubomír Karlík  Sušené ovoce, jehněčí maso   Slavičín 

Josef Káňa   Kartáče na vyčesávání ovčí vlny  Návojná 

MVDr. Zdeněk Klíma Med      Moravany 

Pivovar Hrádek s.r.o.  Pivo      Slavičín 

Miloslava Vintrová  Chlebová placka, kváskový chléb  Luhačovice 

    grahamové pečivo 

Cimbálová muzika Slavičan  Cimbálová muzika Slavičan   Slavičín 

Klobučan o.s.   Udrţení, rozvoj a prezentace lidové kultury Valašské Klobouky 

Centrum Veronica Hostětín Ekologický penzion s přírodní zahradou Bojkov

http://www.tradicebk.cz/drzitele/svetlana-jalova
http://www.tradicebk.cz/produkty/jalova
http://www.tradicebk.cz/drzitele/zdenka-psotova
http://www.tradicebk.cz/produkty/psotova
http://www.tradicebk.cz/drzitele/tomas-mericka
http://www.tradicebk.cz/produkty/mericka
http://www.tradicebk.cz/drzitele/pavel-suran
http://www.tradicebk.cz/produkty/suran
http://www.tradicebk.cz/drzitele/monika-gorcikova
http://www.tradicebk.cz/produkty/gorcikova
http://www.tradicebk.cz/drzitele/jakub-uhlir
http://www.tradicebk.cz/produkty/uhlir
http://www.tradicebk.cz/drzitele/hornacka-farma
http://www.tradicebk.cz/produkty/hornacka-farma
http://www.tradicebk.cz/drzitele/hana-taborska
http://www.tradicebk.cz/drzitele/evzen-uher
http://www.tradicebk.cz/produkty/evzen-uher
http://www.tradicebk.cz/drzitele/farma-rudimov
http://www.tradicebk.cz/produkty/farma-rudimov
http://www.tradicebk.cz/drzitele/radek-fryzelka
http://www.tradicebk.cz/produkty/radek-fryzelka
http://www.tradicebk.cz/produkty/koldokol
http://www.tradicebk.cz/drzitele/david-rysavy
http://www.tradicebk.cz/produkty/david-rysavy
http://www.tradicebk.cz/drzitele/nonnetit-s-r-o
http://www.tradicebk.cz/produkty/nonnetit-s-r-o
http://www.tradicebk.cz/drzitele/lenka-kadubcova
http://www.tradicebk.cz/produkty/lenka-kadubcova
http://www.tradicebk.cz/drzitele/lubomir-karlik
http://www.tradicebk.cz/produkty/lubomir-karlik
http://www.tradicebk.cz/drzitele/josef-kana
http://www.tradicebk.cz/produkty/josef-kana
http://www.tradicebk.cz/drzitele/zdenek-klima
http://www.tradicebk.cz/produkty/zdenek-klima
http://www.tradicebk.cz/drzitele/pivovar-hradek-s-r-o
http://www.tradicebk.cz/produkty/pivovar-hradek-s-r-o
http://www.tradicebk.cz/drzitele/miloslava-vintrova
http://www.tradicebk.cz/produkty/miloslava-vintrova
http://www.tradicebk.cz/drzitele/cimbalova-muzika-slavican
http://www.tradicebk.cz/produkty/cimbalova-muzika-slavican
http://www.tradicebk.cz/drzitele/klobucan-o-s
http://www.tradicebk.cz/produkty/klobucan-o-s
http://www.tradicebk.cz/drzitele/centrum-veronica-hostetin
http://www.tradicebk.cz/produkty/centrum-veronica-hostetin


1 

 

Příloha 2 

Dotazník – CHKO Bílé Karpaty 

 

1. Uveďte Vaše pohlaví 

 Muţ 

 Ţena 

 

2. Kolik je Vám let? 

 20 a méně let 

 21- 35 let 

 36 - 49 let 

 50 a více let 

 

3. Ze kterého kraje pocházíte? 

 Zlínský 

 Ústecký 

 Moravskoslezský 

 Vysočina 

 Jihočeský 

 Středočeský 

 Jihomoravský 

 Praha 

 Liberecký 

 Karlovarský 

 Plzeňský 

 Pardubický 

 Královehradecký 

 Olomoucký 

 

4. Uveďte Vaše pracovní zařazení 

 Student 

 Zaměstnaný 

 Nezaměstnaný 
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5. Uveďte Vaše dosavadní vzdělání 

 ZŠ 

 SŠ bez maturity 

 SŠ s maturitou 

 VŠ 

 

6. Které z uvedených atraktivit na území Bílých Karpat jste jiţ navštívili? 

 Velká Javořina 

 Luhačovice 

 Louky schráněnými orchidejemi 

 Rozhledny 

 Jízda králů Vlčnov 

 Jízda králů Kunovice 

 Cyklotrasy a cyklostezky 

 Pěší turistické stezky 

 Folklor, tradice 

 Holubyho chata 

 Lom nad Starým Hrozenkovem 

 Vodní nádrţ Lučina 

 Velký a Malý Lopeník 

 Baťův plavební kanál 

 Kuţelovský mlýn 

 Zámek Nový Světlov 

 Poutní místo Svatý Antonínek 

 Jiné, jaké? 

 

7. Ve kterém období vyuţíváte čas k rekreaci? 

 Letní období 

 Zimní období 

 Oboje 

 

8. Kolikadenní dovolenou upřednostňujete? 
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 1 denní 

 2 - 5 denní 

 6 - 9 denní 

 10 a více denní 

 

9. Kterému druhu ubytování dáváte přednost? 

 Kemp 

 Chata a chalupa 

 Penzion a hotel 

 Ubytování v soukromém objektu 

 

10. Máte jiţ zkušenost nebo láká Vás agroturistika?  Tzn. Ubytovat se na statku nebo 

farmě, moţnost zapojení se do zemědělských a hospodářských prací, ochutnat místní 

produkty, poznat místní folklor a tradice. 

 Ano, mám zkušenost s tímto typem dovolené 

 Nemám s agroturistikou zkušenost, ale láká mě to 

 Neláká 

 

11. Jakým aktivitám se nejčastěji věnujete při Vaší dovolené? 

 Kultura, památky 

 Cykloturistika 

 Pěší turistika 

 Zimní sporty 

 Pobyt u vody 

 Pozorování rostlin a ţivočichů 

 Hipoturistika 

 Folklor a tradice 

 Jiné, jaké? 

 

12. Jsou pro Vás Bílé Karpaty z hlediska cestovního ruchu atraktivní lokalitou? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím, nemám zkušenost 
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13. Jste spokojeni s ubytovacími a stravovacími sluţbami v oblasti Bílých Karpat? 

 Ano 

 Nevím, nemám zkušenost 

 Ne, uveďte proč
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Příloha 3  

Bioprodejny Svazu PRO-BIO v okolí Bílých Karpat [ 53] 

 

Bioprodejna Produkty Adresa Kontakt 

Havlíková Zdeňka – 

Zdravá výţiva 

Biopotraviny, bio 

čaje, bio chlazené 

výrobky, potraviny 

pro bezlepkovou 

dietu 

Ztracená ulice 208 

Kroměříţ 

767 01 

zdravakm@seznam.cz 

http://zdravavyziva.blog.cz 

Jedek Petr Ing. 

Biomarket U 

zeleného stromu 

Zpracování a prodej 

bioproduktů, byliny, 

bezlepkové potraviny, 

čaje, pečivo, 

ajurvédy, vitamíny, 

makrobiotika 

Náměstí Míru 65 

Zlín 

760 01 

petr.jedek@seznam.cz 

http://www.zdravizprirody.cz 

Krajinka zdravé 

výţivy – Jiří Kovářík 

Bio mléčné výrobky, 

bio vína, bio čaje, bio 

káva, bio zelenina, 

vegetariánská a 

makrobiotická strava, 

kváskové pečivo, 

bezlepkové pečivo, 

knihy 

Sloupského 1197 

Uherské Hradiště 

686 01 

krajinka@krajinka.cz 

jkovarik@tiscali.cz 

http://www.krajinka.cz 

Řeznictví U Kusáků 

s.r.o. 

Zpracování a prodej 

bio masa: hovězí, 

telecí, jehněčí, 

kůzlečí, vepřové 

Dědina 733 

Ostroţská Nová Ves 

687 22 

bkusak@seznam.cz 

http://www.ukusaku.cz 

mailto:zdravakm@seznam.cz
http://zdravavyziva.blog.cz/
mailto:petr.jedek@seznam.cz
http://www.zdravizprirody.cz/
mailto:krajinka@krajinka.cz
mailto:jkovarik@tiscali.cz
http://www.krajinka.cz/
mailto:bkusak@seznam.cz
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Příloha 4  

Srovnání cen pobytu v uvedených ekologických farmách 

 

Ekologická farma Ceník 

Biofarma Juré 

Pod Jurým 63 

Lužkovice, 763 11 

Tel.: 739 016 452 

Email: biofarmajure@seznam.cz 

1 den – 400 Kč /os. 

2 a více dní – 350 Kč/os. 

přistýlka – 200 Kč 

snídaně – 70 Kč/den 

Ekofarma Sádky 

Na Záhonech 217 

Kunovice, 686 04 

Tel.: 571 165 665, 776 127 051 

Email: info@farmasadky.cz 

dvoulůţkový pokoj – 980 Kč/noc 

přistýlka – 490 Kč/noc 

dítě do 12 let – 390 Kč/noc 

snídaně – 99 Kč/den 

Horňácká farma s.r.o. 

Hrubá Vrbka 120 

696 73 

Tel.: 606 198 504 

Email: hornackafarma@centrum.cz 

1 noc – 450 Kč/os. 

přistýlka – 300 Kč/os. 

dítě do 10 let – 310 Kč/noc 

 

Dvorec u Kavků 

Vyškovec 84 

687 74 

Tel.: 608 776 682 

E-mail: info@dvorec-kavka.cz 

Cena se pohybuje od 235 Kč/os. za noc, závisí na 

délce pobytu a počtu osob.  

Statek Sun Jardin 

Komňa 

687 71 

Tel.: 603 573 497, 603 972 549 

Email: info@sunjardin.cz 

Cena se odvíjí od počtu ubytovaných osob a 

délky pobytu. 

 

mailto:biofarmajure@seznam.cz
mailto:info@farmasadky.cz
mailto:hornackafarma@centrum.cz
mailto:info@dvorec-kavka.cz
mailto:info@sunjardin.cz

