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Percepce agroturismu ve vybraných krajích Česka a Slovenska  

 

 

 

 

Abstrakt 

 

 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou agroturismu a jeho vnímáním v Ústeckém  

a Košickém kraji. Cílem studie je identifikovat hlavní percepční ukazatele, které ovlivňují 

chod agroturistické činnosti ve vybraných regionech. Z tohoto důvodu se práce zaměřuje na 

vnímání turistů a majitelů hospodářských objektů, kteří danou formu venkovské turistiky 

provozují. 

Struktura studie se skládá ze dvou hlavních částí. V úvodu se nachází obecný vstup  

do problematiky, který cíleně slouží ke správnému pochopení základních termínů a konceptů 

vybraného tématu. Druhá část je založena na terénním šetření v agroturistických zařízeních. 

Prostřednictvím dotazníků a strukturovaných rozhovorů s majiteli objektů byla zjišťována 

percepce agroturismu. Samotný průběh výzkumu se uskutečnil v měsících červenci a srpnu 

roku 2017 ve vybraných hospodářských objektech v Ústeckém a Košickém kraji.  

Závěr vyzdvihuje stěžejní přínosy, poukazuje na další možné pokračování práce a určuje 

klíčové percepční faktory, jež se prokázaly jako ovlivňující při poskytování  

i využívání agroturismu v obou zkoumaných regionech. 

 

Klíčová slova: cestovní ruch, venkovský cestovní ruch, agroturismus, percepce, Česko, 

Slovensko 
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The perception of agrotourism in selected region of Czechia and Slovakia 

 

 

Abstract 

 

This diploma thesis deals with agrotourism and its perception in the Ústecký and Košický 

regions. The aim of the study is to identify key perceptual indicators that influence  

the operation of agro-touristic activities in selected regions. For this reason, the diploma thesis 

focuses on the perception of tourists and owners of economic facilities that operate the given 

form of rural tourism. 

The diploma thesis consists of two main parts. At the beginning of the study there is a general 

entry into the subject, which purposefully serves to understand the basic terms and concepts 

of the selected topic. The second part is focused on the field survey aimed at questioning 

tourists in agro-tourism facilities through questionnaire surveys and on structured interviews 

with property owners. The research itself took place in the months of July and August of 2017 

in selected economic facilities in the Ústecký and Košický Regions. 

The conclusion highlights major benefits, points to further possible work and identifies key 

perceptual factors and conflicts that have been shown to influence both the provision and use 

of agrotourism in both regions under consideration. 

 

Key words: tourism, agrotourism, rural tourism, perception, Czechia, Slovakia 
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KAPITOLA 1 

 

Úvod 

 

Současným trendem v cestování není již pouhý odpočinek v dalekých destinacích mimo místo 

trvalého bydliště. Stále větší oblibu si získávají aktivní dovolené trávené v přírodním prostředí 

v rodné zemi. Právě agroturismus je jednou ze zajímavých alternativ tradiční formy cestování. 

Jedná se o unikátní podobu venkovské turistiky, která člověku přináší užitek a uspokojení při 

aktivně trávené dovolené v okolí přírody. Provozovaná činnost je obohacena o venkovské  

a hospodářské aktivity, mnohdy spojované s dílčími činnostmi, jako je návrat k tradičním 

řemeslům, statkářskému farmaření, ale i chovatelským a jiným zemědělským aktivitám. Díky 

nabytým informacím a osvojení si rutinního chodu hospodářské činnosti, plní agroturismus 

 i během pobytu funkci vzdělávací (Mantas 2017). Samotné kořeny agroturismu lze dohledat 

již v Rakousku-Uhersku, v období 19. století. Během tohoto období městská vídeňská část 

obyvatelstva opouštěla své každodenní povinnosti a jezdila do podhůří Alp, kde na farmách 

trávila volný čas využitý k odpočinku (Thöndlová 2011). V současnosti je agroturismus 

vyhledáván především rodinami s dětmi. 

Téma diplomové práce se konkrétněji zaměřuje na aktuální situaci agroturismu v Ústeckém  

a Košickém kraji. Komparace reprezentativních průmyslových regionů Česka a Slovenska 

byla zvolena z důvodu dlouhodobého společného historického vývoje a příbuzných 

geograficko-kulturních, přírodních a ekonomických činitelů, jimiž jsou jazyk, kultura, 

podnebí, přírodní prostředí a ekonomická vyspělost zemí. Studie taktéž poukazuje na 

komparativní výhodu v Rakousku a Německu z důvodu jejich dlouholeté dobře fungující 

činnosti agroturismu, který je podporován soukromým, státním i evropským sektorem.  

S úspěšným chodem farem mají alpské země bohaté zkušenosti a mohou být inspirací právě 

pro post-socialistické země. 
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Zvolená modelová území spojuje řada identických charakteristik, jako jsou perifernost  

a blízkost pohraničí či strukturálně postižená ekonomika obou krajů. Taktéž návštěvnost ve 

vybraných regionech je, dle obr. 5 a 7 s ohledem na ostatní turistické regiony obou států, 

poměrně nízká. 

Výzkumným vzorkem pro diplomovou práci bylo zvoleno 6 hospodářských území  

v Ústeckém a Košickém kraji. Periferní regiony byly vybrány právě z důvodu nízké 

koncentrace farem, a proto je snahou studie identifikovat percepci agroturistů a farmářů 

v uvedených lokalitách. Pásková a Zelenka (2012) dělí agroturismus na tři různorodé 

kategorie. Podle jejich dělení byly zvolené hospodářské objekty, které provozují agroturismus 

na rodinné farmě, kde se posiluje sociální interakce mezi majitelem a jeho hosty. Spojujícím 

aspektem všech zkoumaných hospodářských usedlostí je primárně činnost zaměřená na chov 

koní.  

 

1.1 Cíle, výzkumné otázky a struktura práce 

 

Hlavním cílem diplomové práce je identifikovat a zhodnotit hlavní střety, ke kterým dochází 

v oblasti percepce reálných vjemů a očekávaných skutečností u provozovatelů farem 

v Ústeckém a Košickém kraji zabývajících se agroturismem, a zároveň zhodnotit rozdíly  

v percepci u turistů. Stěžejním přínosem diplomové práce je určení klíčových faktorů 

ovlivňujících percepci agroturismu ve vybraných regionech. 

Pro tuto diplomovou práci byly formulovány následující výzkumné otázky: 

 

 Jaké jsou rozdíly ve vnímání agroturismu ve vybraných regionech Česka a Slovenska? 

 Co je primární motivací turistů pro výběr agroturismu jako formy trávení volného času?  

 Jaké jsou nejčastější fungující formy propagace agroturismu?  

 Provozují turisté agroturismus opakovaně? 

 

 Jak se mění význam čerpání dotací pro fungování farem? 

 Je agroturismus u vybraných provozovatelů farem skutečně jejich vedlejší výdělečnou 

činností, dle zveřejňovaných definic?  

 Dochází mezi provozovateli agroturismu v Ústeckém a Košickém kraji ke spolupráci 

s dalšími podnikateli?  
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KAPITOLA 2 

Obecný vstup do problematiky 

 

Kapitola Obecný vstup do problematiky zahrnuje teoretický rámec práce, kde je cílem jasně 

uvést a definovat základní termíny a koncepty pro komplexnější pochopení dané 

problematiky. Pro podpoření a vyhodnocení hlavního cíle, který si diplomová práce klade, je 

nutné zasazení agroturismu, jeho činnosti a percepce do všeobecnějšího kontextu cestovního 

ruchu a rozvoje venkova.  

 

2.1 Cestovní ruch a agroturismus – termíny a koncepty 

  

Cestovní ruch (dále také CR) vychází z anglického termínu tourism. Turismus je poměrně 

mladým oborem, který má multidisciplinární charakter propojující různé ekonomické sektory. 

Odborníky je často označován jako fenomén 21. století (Indrová a kol. 2009) a má významné 

místo v životní úrovni obyvatelstva hospodářsky vyspělých států světa. Se svými 10 % na 

celosvětovém HDP , 7 % na světovém exportu a s počtem více jak 100 milionů zaměstnaných 

osob v odvětví, dokládá CR svou důležitost na globálním trhu. Celkové mezinárodní příjmy  

v destinacích se za rok 2016 odhadují na 1136 miliard eur (UNWTO 2017).  

Definic pro celosvětově používaný termín turismus je mnoho, avšak oficiální definice 

Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (2010, str. 20) definuje CR následovně: 

„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“.  
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V současnosti CR obecně zaujímá významné místo v téměř všech ekonomikách států a jedná 

se o mnohostranný obor, který zahrnuje nejvíce dopravu, ubytovací a stravovací zařízení, 

cestovní kanceláře a poskytování dalších doplňkových služeb (Pásková, Zelenka 2012). 

Hlavní motivace pro rozhodující cílovou destinaci může být různorodá, a proto lze turismus  

a jeho jednotlivé formy dle Malé (2002) dělit na následující odvětví viz tab. 1. 

Tab. 1 - Formy cestovního ruchu 

Rekreační CR rybaření, míčové hry, pobyt na pláži nebo v přírodě. 

Kulturně-poznávací CR kulturně historické památky, kulturní zařízení, kulturních akce 

Sportovně turistický CR horská turistika, cykloturistika, vodní turistika 

Zdravotně orientovaný CR lázeňství – kúry, procedury a masáže 

Přírodní CR rezervace, národní parky, ekoturismus, pouště 

Venkovský CR agroturismus a ekoagroturismus 

Vzdělávací CR pobyty přizpůsobené výuce cílené na vzdělání 

Kongresový CR konference, kongresy, veletrhy 

CR se společenskými motivy poznání nových lidí, přátel, kultur, etnik 

Zdroj: Malá, V. a kol. 2002 

Přírodní CR a venkovský CR, jejichž společným základem je rekreace, příroda a zeleň, 

obecně spadají do kategorizace zeleného cestovního ruchu (dále také ZCR), který poskytuje 

pobyt a relaxaci v přírodě. 

 

2.1.1 Zelený cestovní ruch 

 

Konkrétním termínem zelený cestovní ruch (green tourism) se nejvíce zabývá anglosaská 

literatura. Dle Furquana (2010, str. 66) je zelený cestovní ruch (dále také ZCR) definován 

jako„Cestování do míst, kde je flóra, fauna a kulturní dědictví hlavní atrakcí.". Stříbrná 

(2015) jej doplňuje a tvrdí, že cílem ZCR je usilovat o zachování a rozvoj venkovského 

prostoru se snahou minimalizovat negativní dopady turismu na přírodu a naopak 

maximalizovat jeho užitek. Pourová (2002) uvádí, že se jedná o aktivní formu CR, 

uskutečňující se ve volné přírodě, v mírně osídlených oblastech a v místech chránících  

a respektujících přírodu. Font a Tribe (2001) konstatují, že úkony spojené se ZCR probíhající 

v dané oblasti nepoškozují životní prostředí.  
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ZCR je sám o sobě velice důležitou součástí CR a jeho jednotlivé formy  

(též šetrné formy) nabývají v posledních letech na významu. Rýglová (2017) potvrzuje, že 

často bývá podporován z řad národních organizací i světovou organizací cestovního ruchu 

UNWTO. Všechny šetrné formy reprezentují rozvoj cestovního ruchu, jenž nenarušuje životní 

prostředí a přispívá k trvale udržitelnému rozvoji územních celků tím, že se snaží  

o vzájemnou symbiózu člověka a přírody. K šetrným formám patří ekoturistika a venkovský 

cestovní ruch, který je nadřádovou úrovní pro agroturismus a ekoagroturismus (Pourová 

2002) viz obr. 1. 

 

Obr. 1 - Struktura zeleného cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování (podle Pourové 2002) 

 

2.1.2 Venkovský cestovní ruch 

 

Venkovský cestovní ruch, slovensky označován jako vidiecky cestovný ruch, je alternativní 

formou CR, která se nesporně váže k venkovskému prostoru, v němž se uskutečňuje. 

Rozvíjející se urbanizace a zrychlování životního tempa dnešní moderní doby navrací lidi 

k trávení volného času v přírodě a na venkově. Pourová (2002, str. 49) dodává: „Příčinou 

rozvoje venkovského cestovního ruchu je celosvětový trend návratu k přírodě  

a bezprostřednímu harmonickému soužití s ní“. Venkovský cestovní ruch (dále také VCR) 

 je označován jako specifický, vázaný na přírodu.  
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Prvopočátky vývoje je možné dohledat už v 19. století, nicméně moderní venkovská turistika 

se začala prosazovat teprve v 70. letech minulého století (Thöndlová 2011). Zobecněním lze 

tvrdit, že se jedná o vícedenní pobyt na venkově, který je spojen s rekreačními aktivitami, 

jimiž jsou například pěší turistika, jízda na kole, jízda na koni (jinak také hipoturistika), 

pozorování domácích zvířat či aktivní využívání přírodních cyklostezek.  

Turisté jezdí na venkov za cílem odpočinout si od městského ruchu, pracovních povinností  

a každodenního stresu (Pásková, Zelenka 2012). Mnohdy i přes přírodní ráz horských  

nebo přímořských center nelze hovořit o VCR.  Neautentická místa, do nichž každoročně 

přijíždí desetitisíce turistů, nesplňují hlavní kritéria VCR, která predikují klid  

a odpočinek v přírodě. Důvodem je skutečnost, že turisty zajímá více turistická infrastruktura 

než „venkovskost“ nebo venkovská krajina (Lane 1994). VCR má celou řadu podob, které 

jsou interpretovány jako jeho subprodukty obr. 1. 

 

2.1.3 Agroturismus 

 

Agroturismus (agrotourism, agritourism) nebo také v Česku a na Slovensku často používaný 

termín agroturistika je sloučením termínů agro = zemědělský, půda nebo pole a turismus, 

jenž je souhrnem činností a pobytem v přírodě. Terminologie agroturismu se často ve státech 

Evropy různí. Např. Německo nebo Rakousko označují agroturismus jako dovolenou  

na statku (Urlaub auf dem Bauernhof) nebo prázdniny na statku (Ferien auf dem Bauernhof). 

Tabulka 2 blíže specifikuje diferenciaci v názvosloví. 

Tab. 2 - Terminologie agroturismu ve vybraných evropských státech 

Česko a Slovensko Agroturismus, Agroturistika  

Polsko Agroturystyka 

Německo Landurlaub, Urlaub auf dem Bauernhof, Ferien auf dem Bauernhof 

Rakousko Landurlaub, Urlaub am Bauernhof, Urlaub am Lande 

Francie Tourisme rural, agri-tourisme 

Itálie Agriturismo 

Řecko Agrotouristiko  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pásková (2012), Thöndlová (2013), Mantas (2017) nebo Pitmann (2009) se ve svých 

publikacích přiklánějí k využívání agroturismu jako vhodnému odbornému termínu. Nicméně 

naproti tomu autoři, kteří se touto problematikou taktéž zabývali jako Vaněček (1997), Kuna 

(2001), Pourová (2002), Matlovičová (2009) nebo Habán a Otepka (2004) používají ve 

svých odborných článcích a studiích pojem agroturistika. Z toho lze předpokládat, že oba 

výrazy jsou pro vědecké účely možné a vhodné. 

Vzhledem k mezinárodní terminologii, která uvádí nejčastěji pojmy agritourism/agrotourism, 

bylo pro diplomovou práci zvoleno uchopení výrazu agroturismus, a to i přes častý výskyt 

výrazu agroturistika. V současnosti stále neexistuje celosvětově uznávána jednotná definice,  

a proto se ukotvení přístupu odlišuje s ohledem na zkoumaný obor, kterým je na agroturismus 

nahlíženo.  

Z geografického pojetí podle Tifflina (2005, str. 35) je agroturismus další podskupinou VCR, 

poskytující rekreační zážitky ve venkovském prostředí, přičemž: „Účastníci se začleňují do 

událostí nebo prožívají činnosti či zajímavosti, které nejsou v urbanizované oblasti dostupné  

a možné.“. Z hlediska zemědělství je tato definice doplněna o výčet činností, které turismus 

poskytuje. V rozhovoru pro Czech - Travel Trade Gazettez z roku 2016, Ing. Pavel Sekáč, 

náměstek ministra zemědělství, vyzdvihuje právě vliv agroturismu na zemědělství: „Smysl 

tkví v autentickém poznání způsobu života na statku, na venkově a zahrnuje široké spektrum 

rekreačních aktivit, které mohou být účastníkům cestovního ruchu nabídnuty – pěší turistika, 

cykloturistika, houbaření a sběr lesních plodů, rybaření, jízda na koni, aktivní/pasivní 

spoluúčast na zemědělských činnostech a chodu farmy, ale zejména je to v současnosti 

podpora regionální produkce a její spotřeby v místě vzniku.“(TTG 2016). 

Vedle bezprostředního využívání přírody a krajiny venkova je charakteristický agroturismus 

přímým vztahem k zemědělským činnostem nebo usedlostem se zemědělskou funkcí. 

Ubytování je hostům poskytováno přímo na zemědělské usedlosti a hlavním specifikem je 

umožnění volného pohybu turistům v pracovním prostředí farmy, při kterém je možné 

seznámit se s kompletním chodem celého objektu. Podstatou pobytu je soužití turistů s celou 

farmářskou rodinou. Vhodná a vysoce oblíbena je tato forma CR u rodin s dětmi. Ti mají 

příležitost se podílet na chodu statku a vyzkoušet si stará řemesla a hospodářské aktivity 

(Stříbrná 2015). 
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Agroturismus má významný vliv i na ekonomické ukazatele. Tento vliv však není stěžejní, 

neboť jak uvádí Stříbrná (2015) a Němčanský (1996) agroturismus slouží podnikatelům jako 

doplňková, vedlejší činnost k získání dodatečných finančních prostředků, s tím že zemědělství 

plní stále dominantní úlohu. Habán a Otepka (2004) upravují definici a tvrdí, že agroturismus 

může sloužit jako hlavní, ale taktéž i jako vedlejší výdělečná činnost s ohledem  

na atraktivnost daného regionu. Definice doplňují Pásková a Zelenka (2012) o možnost 

pobytu, který je mnohdy spojen se stravováním, díky kterému nabízí široký odbyt vlastních 

zemědělských výrobků v podobě surovin (brambor, sýrů, masa, mléka a zeleniny).  

V agroturismu dochází ke spojení rekreační aktivit spadajících do cestovního ruchu a práce 

podnikatelů v zemědělské výrobě. Současně vytváří nové pobídky pro pracovní trh  

a napomáhá tak redukovat makroekonomický problém vysoké míry nezaměstnanosti, 

speciálně ve strukturálně postižených regionech jako jsou právě zkoumaný Ústecký a Košický 

kraj.  

Vzhledem k zaměření diplomové práce, která cílí na vnímání agroturismu u podnikatelů  

a agroturistů, se lze nejlépe ztotožnit s definicí Habána a Otepky (2004), kteří agroturismus 

chápou jako důležitou výdělečnou činnost pro podnikatele agroturistických objektů, avšak 

uvádějí významný aspekt lokality, který hraje velice důležitou roli v rozhodování turistů. 

Proto, aby mohl turismus prosperovat a stát se hlavní výdělečnost činností a zemědělská 

produkce pouze doplňkovou, musí být splněna řada ovlivňujících aspektů, jimiž mohou být 

atraktivnost přírodního prostředí, infrastruktura, mediální reklama, informovanost  

či sezónnost. Rozhodujícím faktorem pro výběr dané formy VCR, jako alternativy volného 

trávení času, má zejména percepce, více viz subkapitola 2. 2. 

  

2.1.4 Formy a aktivity agroturismu 

 

Specifickou formou agroturismu je ekoagroturismus. Provozování ekoagroturismu je možné 

pouze na certifikovaných ekologických farmách dodržujících přísné zásady ekologického 

hospodaření. Výsledným produktem farem jsou výrobky, které lze zakoupit pod certifikační 

známkou BIO (Pourová 2002). Uvedená forma ekoagroturismus se v Česku a na Slovensku 

vyskytuje spíše sporadicky a stále převládá klasický agroturismus na rodinné farmě, který je 

blíže specifikován, viz tab. 3.  
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S ohledem na druh provozovaných činností rozdělili Pásková a Zelenka (2012) agroturismus 

do 3 odlišných kategorií. Všechny skupiny mají společný základ, avšak jsou znatelné určité 

diference. 

Tab. 3 - Diferencovaná činnost agroturismu 

Agroturismus na rodinné 

farmě 

 

Agroturismus provozován 

zemědělskými podniky 

 

Skandinávský typ agroturismu 

 

Turisté mají možnost zúčastnit 

se hospodářských prací (sběr 

brambor, sušení sena aj.). 

 

Turisté se zúčastňují 

atraktivních činností jako 

myslivost, jezdecká škola či 

rybolov. 

Objekty jsou turistům pronajímány s nízkou 

úrovní poskytovaných služeb nebo bez 

jakýchkoliv služeb. Příkladem je pronajímání 

prázdninových bytů či domů. 

Zdroj: Pásková, Zelenka 2012 

V cizojazyčné literatuře je možné se setkat s dalšími děleními, která zohledňují aktivitu 

během pobytu na farmě. Pittmann (2009) se přiklání pouze k dvojímu dělení a to na čistý 

agroturismus, kde jsou hosté součástí plného hospodářského procesu a zapojují se do všech 

zemědělských aktivit jako dojení krav, čištění stájí, výroba sýrů, pěstování ovoce zeleniny  

a do dalších s hospodářstvím spojených prací. Ve druhém vymezení Pittmann vyzdvihuje 

zejména relaxaci a odpočinek, přičemž samotný pobyt se nedotýká přímo výrobních činností, 

které primér obnáší. Očista se vztahuje k různým formám sportu a to k rybaření, plavání, 

turistice, horolezectví, jezdění na koních nebo projížďkám na kole.  

S názorem se ztotožňuje také Holoubková (2006), která uvádí, že služby agroturismu se 

nepojí pouze k ubytování a stravování. Pobyt bývá doplňován o doprovodný program, který 

vyplňuje volný čas turistů. Atraktivní činnosti zvyšují zájem a dodávají místu ojedinělý 

charakter. 

Ve správně nastaveném doprovodném programu lze tedy spatřit konkurenční výhodu pro 

daný podnik. Takovou konkurenční výhodou může být jízda na koních nebo výroba domácích 

produktů, starání se o domácí zvířata, ale i indiánské či dětské tábory. Dokonce dochází i ke 

kooperaci mezi místními podnikali, kteří provozují ojedinělé výlety a akce společně, více  

v kapitole 6.  
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Atraktivní jsou pro hosty projížďky na koních mnohdy spojené s výletováním po okolních 

pamětihodnostech, které dokreslují ráz krajiny a jsou trendem i možnou potenciální 

atraktivností na trhu v provozování agroturistické činnosti. Spolupráce podnikatelů se 

všeobecně vyplácí nejen z ekonomických důvodů. Vzájemná reklama a doporučení přináší 

oboustranný prospěch (Stříbrná 2015). 

I přes atraktivnost prostředí a oblíbenost pobytů v přírodě přináší agroturismus řadu 

negativních dopadů, se kterými je třeba při chodu činnosti počítat, případně je eliminovat. 

Nadále však převládají pozitivní dopady, které kladně ovlivňují sociální, ekonomickou,  

ale i ekologickou hodnotu.  

 

2.1.5 Pozitivní a negativní dopady agroturismu 

 

Pozitivních přínosů agroturismu je široké spektrum, viz tab. 4. Kladně ovlivňuje ekonomické, 

ekologické a socio-ekonomické indikátory. Taktéž představuje šetrnou formu podnikání, která 

vytváří volná pracovní místa, což zabraňuje vylidňování malých obcí a poskytuje nové 

pracovní pozice v oblasti služeb, a zároveň dochází ke stabilizaci venkovského obyvatelstva.  

Velká změna nastala i v uvažování lidí obecně. Dochází k návratu ke starým tradicím  

a zvyklostem. Oblibu si získávají staré recepty, soužití s přírodou a konzumace zdravých 

farmářských produktů (Stříbrná 2015, Šimková 2014). 

Podnikání v zemědělství vytváří vhodné podmínky pro vznik pracovních příležitostí a zvyšuje 

také příjmy obyvatel obce samotné (Šimková 2008). Jak bylo uvedeno výše, Stříbrná (2015)  

a Němčanský (1996), tvrdí, že agroturismus je pouze doplňkovým příjmem podnikatelů. 

Z ekonomického hlediska se jedná o další příjem zemědělce, který posléze může využít na 

rozvoj nových aktivit. Hospodáři mohou výhodněji zpeněžit vlastní výrobky. Výhodu pro 

obce přináší ve zvyšující se úrovni její vybavenosti. Obec díky příjezdu turistů může rozvíjet  

i další sektor služeb a opět se vytváří prostředí pro rozvoj terciéru. Lze zde spatřovat do určité 

míry synergický efekt.  
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Turistika na farmách nezpůsobuje přírodnímu prostředí ekologickou zátěž. Rodiny, které 

bydlí ve městech, mají příležitost strávit volný čas v blízkosti farmářských zvířat. Zároveň je 

agroturismus forma velice interdisciplinární, částečně plní i socializační funkci, neboť  

se jedná o aktivní trávení dovolené, které turistům přináší mnoho nových poznatků, informací  

i možných nových přátel z řad turistů. Podnikatelé, kteří objekt provozují, většinou znají své 

klienty osobně, a tím se upevňují mezilidské vztahy, které vytváří velice příjemné prostředí. 

Každá činnost se svými klady přináší i negativní dopady a častokrát i zcela neúmyslně,  

viz tab 4. Velký zájem ze strany poptávky může vyvolat nekontrolovatelný vývoj nových 

objektů, během něhož dochází k masovému turismu v určitých oblastech a lokalita tak ztrácí 

svoji autentičnost. Vysoké počty objektů v blízkém okolí vytváří i konkurenční prostředí mezi 

provozovateli a může docházet k negativním vztahům, které by naopak v malém počtu 

objektů mohly vést spíše ke spolupráci. Na druhou stranu růst konkurenčního prostředí přináší 

tlak na snížení cen a i na růst kvality, v čemž lze spatřovat pozitivní vliv pro spotřebitele. 

Lokalita se poté nestává odpočinkovým místem pro turisty a do střetu zájmu se dostávají 

vztahy mezi nimi a rezidenty. Důsledkem je negativní dopad na venkovské sociální struktury.  

Je podstatné brát v úvahu, že pro farmáře se jedná o fyzicky a časově náročnou práci, která je 

nutná pro zajištění kompletního chodu hospodaření. Umístění objektů bývá v blízkosti 

přírody, někdy i vesnice. Města jsou vzdálenější, a proto zásobování nebo doprava do cílové 

destinace může být komplikovanější. Městská hromadná doprava jezdí do odlehlých lokalit 

minimálně a vozovky pro motorová vozidla bývají v horším stavu, než je obvyklý každodenní 

standart při dojížďkách obyvatel. Negativní dopad na provoz agroturismu má nepříznivě 

vnímaná lokalita území. Region, který je obecně širokou veřejností vnímán jako neatraktivní 

pro trávení dovolené, se může potýkat se značnými problémy v udržení ekonomických zisků 

na lokálním i národním trhu.  

 

 

 

 

 

 



str. | 22  
 

Tab. 4 - Pozitiva a negativa agroturismu 

Pozitiva Negativa 

Přírodní prostředí Masivní turismus – degradace autentičnosti 

Návrat k zemědělským činnostem Fyzicky náročná činnost 

Rozvoj území Přírodní podmínky a vlivy 

Minimální ekologická zátěž  Střety mezi turisty a residenty 

Kladný vztah k přírodě  Konkurenční prostředí 

Udržení zemědělské činnosti  Špatná dostupnost – infrastruktura, MHD 

Vytváření nových pracovních pozic Konkurence ve využití pracovní síly 

Diverzifikace provozovaných činností Časová náročnost 

Aktivní volný čas pro turisty Sezónnost 

Vytváření mezilidských vztahů Negativní dopady na venkovské obyvatelstvo  

Zdroj: vlastní zpracování (dle Stříbrná 2015, Šimková 2014) 

 

2.2 Percepce 

 

Všeobecně důležitým aspektem pro výběr cílové destinace je turistovo vnímání (percepce). 

Podvědomé vnímání krajiny souvisí s mnoha percepčními faktory, jimiž mohou být 

kupříkladu přírodní prostředí, vzdálenost, informovanost, módnost, doporučení blízkých osob 

či státní nebo regionální politika. Na základě zmíněných vjemů se osoby rozhodují  

a vyhodnocují destinaci jako vhodnou nebo nevhodnou pro navštívení. Siwek (2011, str. 70) 

se zabýval percepcí cestovního ruchu a konstatoval, že „Způsob vnímání území je 

nejdůležitějším faktorem rozhodnutí strávit na daném místě dovolenou. Toto vnímání není 

konstantní, ale mění se, a proto může být vhodnými nástroji změněno.“. CR poskytuje a nabízí 

řadu forem, ze kterých lze vybírat, viz tab. 1. O vnímání široké veřejnosti se zpravidla starají 

přímé i nepřímé informační kanály (internet, média, rozhlas, tiskoviny, osobní doporučení 

aj.). Zvrátit nebo naopak podpořit vnímání destinace na trhu mají zpravidla  

za úkol marketingové agentury a destinační management na státní, regionální i lokální úrovni.  
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 Page (1995) tvrdí, že turistická atraktivita musí být zvažována ve třech úrovních:  

 1. Atraktivita popsaná různými klasifikacemi a kategorizacemi 

 2. Atraktivita vyplývající z vybrané techniky hodnocení 

 3. Atraktivita, která je výsledkem subjektivního vnímání 

 

Diplomová práce se soustředí především na uvedenou třetí úroveň a to vzhledem ke 

svému cíli, který hodnotí rozdílnosti ve vnímání podnikatelů agroturismu a percepci turistů, 

kteří si vybírají agroturismus jako volnočasovou aktivitu pro trávení své dovolené. 

Každý jedinec vnímá prostředí odlišně a vytváří si mentální mapy prostoru. Behaviorální 

geografie, která se zabývá člověkem a jeho chováním v prostoru, často využívá 

v kvalitativních výzkumech právě mentální mapy, které vytváří ucelený přehled percepce  

a atraktivity prostředí. Podle Drbohlava (1991) jsou mentální mapy z pohledu kartografů  

a geografů, grafické (kartografické nebo schematické) vyjádření lidských představ  

o geografickém prostoru, nejčastěji o jeho kvalitě. Drbohlav také tvrdí, že procesu percepce se 

každý jedinec podrobuje stále, aniž si danou skutečnost uvědomuje. Do percepčního procesu 

se promítá subjektivní jedincův pocit a taktéž i objektivní znalosti o místě. Nejčastějšími jsou 

dva aspekty duševního mapování. První aspekt, takzvaný "mentální" nebo "psychický", závisí 

převážně na individuálních psychologických predispozicích. Druhý aspekt "kognitivní" závisí 

na získávání informací a očekávání. Cílem vytváření mentálních map je rozkrytí orientačního 

schématu a odhalení klíčových identických prvků, které ovlivňují rozhodování jedinců. 

Výzkum v 80. letech, kterým se zabýval Hrdlička (1983) spolu s Mrklasovou (1988) prokázal, 

že oblasti s kvalitnějším životním prostředím, jako jsou národní parky nebo chráněné krajinné 

oblasti, vykazují vyšší preference pro bydlení nebo cestování.  

 

Česká agentura cestovního ruchu, CzechTourism, se ve svých analýzách také zabývá  

problematikou percepce, která ovlivňuje návštěvnost některých českých krajů. Centrála CR 

uveřejnila výsledky výzkumu, který se zabýval atraktivností a vnímáním českých krajů u 

1050 dotazovaných respondentů. Výsledky, viz obr. 12, dokládají, že Ústecký kraj je nejméně 

lákavým pro návštěvu a trávení volného času (CzechTourism 2016). 

Následující podkapitola 2.3 předkládá příklady a marketingové prostředky států Evropy, které 

mohou ovlivnit jedincovu percepci. Jak tvrdí Siwek (2011), s vhodnými komunikačnímu 

nástroji se může vnímání změnit. 
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2.3 Agroturismus v Evropě 

 

Ve světě se koncept agroturismu objevuje již od 80. let 20. století, ale až v 90. letech 

zaznamenal etapu nejintenzivnějšího rozvoje. Jedním z důvodů byla rozvíjející se dotační 

politika. Na bývalé země Východního bloku měl na rozvoj podnikání pozitivní dopad rozpad 

bývalého socialistického režimu. Zemědělství již nebylo primárně řízeno státem,  

ale docházelo k postupné privatizaci. 

V roce 1990 byla na evropské úrovni vytvořená Evropská federace agroturismu a venkovské 

turistiky Eurogites, která se věnuje kategorizaci turistických objektů lokalizovaných  

na venkově s cílem dosáhnout co nejvyšších poskytovaných služeb v agroturismu. Systém 

kategorizace vytváří soupis povinných aktivit pro provoz objektů, aby co nejlépe sloužily 

svým hostům a poskytovaly tak vysoce kvalitní služby v oblasti agroturismu (Matlovičová 

2009). Ve stejném období bylo založeno více jak 100 000 hospodářství po celé Evropě. 

Obecně evropské země zaujímají k rozvoji pozitivní postoj (Gopal, Varma, Gopinathan 

2008).  

Rakousko, Německo, Francie, Velká Británie a Irsko jsou státy, ve kterých se agroturismu již 

dlouhodobě nejvíce daří rozvíjet, je široce rozšířen i oblíben. Konkrétněji v alpských zemích 

je tomu tak díky dlouhodobé tradici a fungujícímu propagačnímu systému.  

Státy Evropy se značně rozcházejí, pokud jde o nabídku volnočasových aktivit, viz tab. 4. 

Silná komparativní výhoda pro státy jižní Evropy je jejich přímořská poloha, která oproti 

Česku s Slovensku poskytuje pěstování exotičtějších plodin. Řecko je pověstné pěstováním 

oliv, avšak agroturismus v Řecku legálně neexistuje, protože není institucionalizován.  

I přestože je členskou zemí EU, nemůže z tohoto důvodu žádat podporu z evropských fondů  

(Mantas 2017). Řecko je v provozování agroturismu stále ještě v rozvojové fázi. 

„Nejoblíbenějšími a nejvyhledávanější jsou lokality v blízkosti hor nebo málo osídlené oblasti 

bohaté na přírodní a kulturní prostředí.“ (Mantas 2017, str. 7). Výhodou agroturismu ve 

Francii je opět její poloha, bohaté zemědělské a vinařské oblasti vyhledávané pro luxusní 

vína. Francie zůstává již po několik let nejnavštěvovanějším státem světa čítající přes  

45 000 hospodářských objektů (Kurek a kol. 2007). Aktivity místního turismu jsou ve Francii 

podporovány sdružením Gites de France. Jedná se o asociaci, která udržuje kompletní přehled 

o zemědělských usedlostech poskytující ubytování na farmách s názvem Vítání 

v hospodářských usedlostech (Matlovičová 2009). 
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Taktéž Polsko, kde k roku 2014 fungovalo více jak 8 000 hospodářských objektů, nabízí 

komparativní výhodu v podobě nabízených aktivit. Novinkou je turistický komplex Jura park 

Baltow, jenž je zábavním parkem, který je lokalizován do velkého přírodního areálu s bohatou 

florou a stává se lákadlem pro novou klientelu. Tento areál poskytuje mnohé činnosti, které 

spojují jak naučné, sportovní, tak i zábavné prvky (Durydiwka 2012). V Polsku dlouhodobě 

funguje sdružení Polská federace venkovské turistiky, které spravuje zemědělské objekty  

a poskytuje informace i marketingové materiály. Je pod záštitou polského venkova, které 

poskytuje potřebnou reklamu díky marketinkovým komunikačním nástrojům (Matlovičová 

2009). 

Tabulka 5 přehledně diverzifikuje provozované činnosti mezi jednotlivými státy Evropy, 

přičemž největší rozdíly spočívají v aktivitách, které poskytují farmáři v zemích střední 

Evropy a mezi majiteli farem v přímořských oblastech. Tradice skautů a trempů je na 

Slovensku, ale zejména v Česku silná, což se odráží i do provozu agroturismu. 

Tab. 5 - Hlavní trendy venkovského turismu ve vybraných státech Evropy 

STÁT specifické ovlivňující faktory 

Rakousko statky pro děti, bezbariérové farmy, BIO-farmy, cyklistika, vinařské farmy 

Německo horská turistika, vinařství, jízda na koních, rybaření 

Francie vinařské farmy, cyklistika, turistika 

Itálie horská turistika, pobyt u moře, vinařství 

Česko dětské tábory, cyklistika, jízda na koních, 

Slovensko dětské tábory, jízda na koních, turistika – Tatry, Slovenský ráj 

Irsko hudební a kulturní akce, tradiční festivaly 

Řecko rybaření, horská turistika, olivové plantáže, jízda na koních, pobyt u moře 

Zdroj: vlastní zpracování 

Alpské země provozují agroturismus úspěšně již několik desítek let a řadí se mezi tradiční 

státy, které jej dlouhodobě poskytují. Rozvoj v Rakousku, Slovinsku, Švýcarsku, Německu, 

Francii nebo na severu Itálie souvisel zejména s členitým terénem alpského podhůří. Rolnické 

rodině pouhá zemědělská výroba k uživení nestačila a naopak kontrast místa byl vítanou 

změnou k rychlému tempu života lidí z velkoměst. Krásy krajiny, tradiční životní styl 

venkovanů a čistý vzduch daly základy pro budoucí vývoj agroturismu právě v okolí alpského 

prostředí (Thöndlová 2008). 
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2.3.1 Tradice agroturismu na příkladu Německa a Rakouska 

 

Atraktivní alpské přírodní prostředí s horskými masivy a dlouholetou fungující tradicí 

přitahují každoročně turisty ze všech koutů Evropy. Právě výjimečnost krajiny poskytuje 

tomuto evropskému regionu jednu z nejvyšších výhod. Díky rodinné kultuře 

se rozvoj a úroveň hospodářských objektů stále navyšuje. Vzhledem k delší historii fungování 

agroturismu v Německu a Rakousku zde existuje osvědčený propracovaný systém Centrála 

pro dovolenou na venkově (Zentrale für den Landurlaub). Provozována je již od roku 1955  

a zaznamenává vzniklé podniky, z tohoto důvodu je dohledání a porovnání objektů 

zákazníkem velice jednoduché. Další krokem, který navazoval v pozitivní rozvojové fázi  

a kladně posílil zájem a hodnotu služeb, bylo zavedení certifikace (Thöndlová 2011).  

Hlavním cílem bylo zvýšení kvality služeb provozovaných farem a přilákat k trávení 

dovolené na statku i movitější klientelu a vylepšit povědomí o trávení dovolené na venkově. 

„To byl podnět pro vytvoření pečetě kvality DLG (Deutsche Landwirtschafts-

Gesellschaft)“(Thöndlová 2011, str. 9). Certifikát kvality splnil svoji roli a cíle bylo 

dosaženo, image venkova se vylepšila a agroturismus opět ožil (Thöndlová 2011). 

Německý agroturismus je od přelomu 90. let podporován i peněžními prostředky z Evropské 

unie. Dlouhodobě na území operuje sdružení Národní akční plán pro hospodářské prázdniny, 

které nabízejí farmářům výhodné půjčky a podporují tak rozvoj objektů (Mantas 2017). Dobře 

v Německu i Rakousku fungují podporovací marketingové programy jako „Dovolená  

na venkově a na vesnici“. Daná národní značka přitáhne opět další potenciální klientelu. 

Pozitivní je i spolupráce regionální a lokální. Informační centra poskytují marketingové 

tiskoviny i informace spojené s nabízenou aktivitou na farmách. V současnosti je nejvíce 

farem lokalizováno v Bavorsku, viz obr. 2., a to s téměř ¼ zemědělských objektů v celé zemi 

(Thöndlová 2011).  
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Obr. 2 - Provozování agroturistických zařízení v Bavorsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Bauernhof-Urlaub 2018 

Bavorské sdružení (Bauernhof und Landurlaub Bayern), česky Dovolená na statku 

v Bavorsku spravuje dle obr. 2, více jak 1 300 hospodářských objektů provozujících 

agroturistickou činnost. Dominance farem v oblasti Alp je zřetelná. Kromě Bavorska je 

agroturimus rozvíjen i v jiných částech Německa, zejména na severu ve  

Šlesvicku - Holštýnsku a Bádensku-Württembersku. Některé oblasti jsou zaměřené více na 

specializovanou nabídku jako kupříkladu Porýní-Falc, který se nachází ve vinařské oblasti.  

Agroturismus v Německu a Rakousku poskytuje vysokou úroveň služeb. Tradice je 

dlouhodobá a farmaření se dědí z generaci na generaci. Většinou zajišťují kompletní provoz 

členové rodiny s minimem zaměstnanců. Díky jednotné certifikaci a marketingu je 

unifikováno i názvosloví a agroturismu se provozuje na tzv. agrofarmě (agrofarm). 

Získané poznatky, které pozitivně ovlivňují chod agroturismu v Německu a Rakousku, jsou 

konfrontovány se situací agroturismu ve vybraných krajích Česka a Slovenska v kapitole 7. 
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KAPITOLA 3 

 

Metodika výzkumu 

 

 

3.1 Výběr modelových regionů a objektů 

 

Modelovými územími terénního výzkumu byly zvoleny Ústecký a Košický kraj. Oba tyto 

regiony mají společné četné charakteristiky, jimiž jsou periferní lokace v rámci území státu, 

blízkost pohraničí, strukturálně postižená ekonomika a stále vysoká míra nezaměstnanosti  

v rámci republikového srovnání. Oba kraje mají taktéž v porovnání s ostatními stále nízkou 

návštěvnost, viz obr. 5 a 7. 

Za výzkumný vzorek pro zhodnocení percepce agroturismu v Ústeckém a Košickém kraji 

bylo zvoleno 6 hospodářských objektů. Stěžejním bodem pro výběr vhodného vzorku je chov 

koní, jež je primární poskytovanou činností hospodářských usedlostí. Všechny zkoumané 

objekty dle dělení Páskové a Zelenky (2012), viz tab. 3, provozují agroturismus na rodinné 

farmě, kde dochází k blízkému kontaktu mezi majiteli a turisty. 

Zvolené kraje nabízejí mnohé přírodně-kulturní dědictví i turistické zajímavosti, u nichž lze 

spatřovat stále vysoký potenciál k rozvoji a možnému úspěšnému chodu agroturismu ve 

vybraných oblastech. Obecně je Česko dle samosprávního dělení tvořeno  

14 kraji, z nichž zkoumaný Ústecký kraj leží na severozápadě Čech. Kraj hraničí s dalšími 

čtyřmi kraji Česka, a to Karlovarským, Plzeňským, Středočeským a Libereckým krajem.  

Svou nejdelší hranici tvoří s Německem. Tuto hranici převážně tvoří pásmo Krušných hor. Na 

severní hranici přechází pásmo hor v Labské pískovce s jedinečnými skalními městy. 
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Vnitrozemí kraje dominuje sopečné České středohoří a vodní toky Labe a Ohře. Oblíbenou 

cílovou destinací, jak pro zahraniční tak i pro domácí turisty, je NP České Švýcarsko. 

Druhý zkoumaný Košický kraj vznikl rozdělením dřívějšího Východoslovenského kraje, který 

se posléze vymezil na kraje Košický a Prešovský. Dnes se Slovensko administrativně dělí  

na 8 samosprávných celků, přičemž Košický kraj je druhým největším krajem Slovenska na 

počet obyvatel. Hlavním krajským městem jsou Košice, které jsou zároveň druhým největším 

městem republiky. Stejně jako Ústecký kraj je i Košický kraj hraničním regionem s dalšími 

dvěma státy Ukrajinou a Maďarskem. V komparaci s Ústeckým krajem je území 

charakterizováno nížinatou oblastí, zejména v jižní části kraje, a pohořími Vihorlat  

a Slovenské rudohoří. 

Kvůli neuceleným statistikám a nesjednocenému názvosloví v obou vybraných územích, lze 

stále těžko dohledat počty hospodářských objektů, které agroturismus ve zkoumaných 

lokalitách provozují. Z portálů a veřejných zdrojů, viz obr. 10 a 11, je možné odhadovat, že se 

jedná pouze o malý vzorek. Díky vymezeným faktorům pro přímý výběr objektů, které jsou 

v diplomové práci zohledněny, je proto výběr reprezentativního vzorku takto nízký.  

Níže uvedené obrázky 3 a 4 zobrazují rozložení agroturistických objektů v Ústeckém 

 a Košickém kraji. Ilustrace vykazují znaky sledovaných a dalších lokalizovaných 

hospodářských usedlostí, které se v daném kraji nacházejí. 

Obr. 3 - Poloha agroturistických objektů v Ústeckém kraji 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. 4 - Poloha agroturistických objektů v Košickém kraji 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

V Ústeckém kraji byly na základě předem nastavených kritérií (rodinná farma zaměřená 

primárně na chov koní), vybrány tři hospodářské objekty tj. Selský dvůr Perštejn, Farma 

Zababeč a Ranč U Matěje.  

Z hlediska geografického rozložení leží Selský dvůr a Ranč U Matěje v pásmu Krušných hor, 

v těšné blízkosti hranic s Německem. Farma Zababeč, která přiléhá k nedalekým Litoměřicím, 

svou činnost zakládá nejen na chovu koní, ale také na pořádání speciálních tuzemských  

i mezinárodních táborů s koňmi.  

Nejbližší městská vybavenost se nachází do pěti kilometrů a všechny objekty mají příznivé 

dostupností podmínky. Stavby sídel vybraných objektů jsou v rozdílném stylu. Hospodářský 

komplex Selského dvora u Perštejna byl vystavěn podle vzoru bavorských hospodářských 

usedlostí, viz příloha 9. Ve velice obdobném avšak střízlivějším stylu byl vybudován objekt 

Ranč U Matěje, jenž je vzdálen sedm kilometrů od městské aglomerace Chomutov-Jirkov,  

viz příloha 11. Naproti tomu Farma Zababeč nabízí skromnější venkovský vzhled, viz příloha 

10. Podrobnější analýza již konkrétně vybraných farem je názorně ilustrována v tabulkách 

 6 a 7.  
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Nestandardním ukazatelem je v Ústeckém kraji věk majitelů, kteří hospodářství vedou. 

Majitelé, taktéž i zakladatelé objektů, jsou již v důchodovém věku. Objekty spravuje celá 

rodina, která se podílí na všech hospodářských činnostech spojených s provozem podniku, 

avšak tradice v podnikání stále není vybudovaná, protože stále nelze hovořit o generačně 

předávané formě podnikání. Majitelé své podniky zakládali svépomocí bez předchozích 

zkušeností. 

Tab. 6 - Charakteristika zkoumaných objektů v Ústeckém kraji 

NÁZEV 

OBJEKTU 

JMÉNO 

MAJITELE 

VĚK 

MAJITELE 

DOBA 

PROVOZU 

UBYTOVACÍ 

KAPACITA 
UMÍSTĚNÍ 

ČERPÁNÍ 

DOTACÍ 

Selský dvůr 

Perštejn 
Oršuliak 70 + 16 let 

 

8 lůžek  
Perštejn 

 

ne 

Farma 

Zababeč 
Voštová 70 + 11 let 35 lůžek Zababeč ne 

Ranč U 

Matěje 
Kopecký 70 + 26 let 40 lůžek Blatno ano 

Zdroj: vlastní šetření 2017 

Farmy v Košickém kraji, viz tab. 7, jsou pod mladším vedením, proto bude zajímavé sledovat, 

jak se věk majitele odráží v kvalitě nabízených služeb. S výjimkou Farmy na Samelovej lúke 

jsou objekty, stejně jako v Ústeckém kraji, zakládané jejími majiteli. Primárním  

a rozhodujícím důvodem pro vznik objektů, jež by se zaměřovaly na agroturismus, byl vřelý a 

blízký vztah k hospodářství a přírodě.  

 

Tab. 7 - Charakteristika zkoumaných objektů v Košickém kraji 

Zdroj: vlastní šetření 2017 

NÁZEV 

OBJEKTU 

JMÉNO 

MAJITELE 

VĚK 

MAJITELE 

DOBA 

PROVOZU 

UBYTOVACÍ 

KAPACITA 
UMÍSTĚNÍ 

ČERPÁNÍ 

DOTACÍ 

Ranč Šugov Kuchař (ová) 55 + 17 let 42 lůžek Medzev ne 

Farma na 

Samelovej 

lúke 

Oravec 25 + 6 let 16 lůžek Stratená ano 

Ranč U 

Trapera 
Salajová 55 + 17 let 18 lůžek Podlesok ano 
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Hospodářské usedlosti ve zvoleném slovenském kraji, tj. Ranč Šugov, Farma Na Samelovej 

lúke a Ranč U Trapera jsou tradičními podniky, které působí na trhu více než 10 let. Všechny 

tyto vybrané zemědělské statky se specializují na chov koní, které jsou jejich turistickou 

doménou. Jedním z nejstarších koní na Slovensku se může pochlubit právě Ranč Šugov, který 

svoji činnost zaměřuje zejména na dětské tábory. Cílem majitelů je, aby se děti, které tábor 

navštěvují, více sžily s přírodou a opustily moderní svět technologií. Budova Ranče Šugov, 

viz příloha 6, se skládá z jedné hospodářské budovy (dříve budova ubytovny), která zajišťuje 

kompletní chod služeb. V okolí je klidné přírodní prostředí bohaté na rybníky. Výjimečná 

poloha Slovenského ráje a přímého výhledu na pásmo Vysokých Tater, ve kterém se nachází 

stavba roubenkového typu Ranče U Trapera, viz příloha 7, poskytuje objektu značnou 

komparativní výhodu. Majitelka objektu klade primární důraz na rodinnou atmosféru a klid 

pro své hosty Farma Na Samelovej lúke, viz příloha 8, je lokalizovaná v obci Stratená, ležící 

nedaleko atraktivní Dobšínské ledové jeskyně. Mladý majitel se nejvíce zaměřuje na rodiny 

s dětmi. Již 4. rokem pořádá letní tábory pro děti a lektoruje jízdu na koních. Rozmístění 

areálu je nevyvážené. Nekomfortní vzdálenost může mít vliv na návštěvnost. Majitel si pro 

zvětšení lůžkové kapacity v letní sezóně, zejména pro dětské tábory, od obce Stratené 

pronajímá ještě další ubytovací prostor.  

 

 

3.2 Zvolené formy výzkumu 

 

Stěžejní výzkumné metody – strukturované rozhovory a dotazníkové šetření jsou v práci 

doplněny dalšími vědeckými metodami. Jedná se zejména o metody prostorové komparace. 

Metoda komparace byla využita v celé práci, aby zvolená problematika mohla být 

interpretována v širším kontextu a to zejména prostorovém. K naplnění cíle diplomové práce 

je přistupováno, jak z hlediska normativního, tak i pozitivistického. V kapitolách  

2 a 4, představující literární rešerši je patrný pozitivistický přístup, ve kterých dochází 

k rozboru objektivně nastavených skutečností v oblasti agroturismu. Pro názornou ilustraci 

zkoumaných prostorů slouží i fotodokumentace v závěrečných přílohách studie.  

Zkoumané objekty, které podpořily naplnění cíle diplomové práce, zobrazuje názorně tab. 8. 

Tabulka předkládá počty tištěných dotazníků během výzkumu.  
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Četnost dotazníků v cizích jazycích byla vždy předem konzultovaná s majiteli hospodářských 

objektů a na základě jejich zkušeností s návštěvností turistů z minulých let byl zohledněn 

vždy odpovídající počet dotazníků na dané farmě. Návratnost dotazníku činila více jak 60 %. 

Dotazníkové šetření bylo připraveno pro 400 turistů hospodářských usedlostí, přičemž 

z celkového výčtu se vrátilo 268 zodpovězených dotazníků.  

 

Tab. 8 - Dotazníkové šetření ve zkoumaných objektech 

Zdroj: vlastní šetření 2017 

 

 

ČESKO 

ÚSTECKÝ 

KRAJ 

plánovaný 

počet 

dotazníků 

počet 

vyplněných 

dotazníků 

datum dotazníkového 

šetření 

datum 

strukturovaného 

rozhovoru 

datum 

vyhodnocení 

Farma Zababeč 
40 ČJ 

20 NJ 

25 ČJ 

10 NJ 
15. 7. - 09. 09. 2017 15. 07. 2017 09. 09. 2017 

Selský dvůr 

Perštejn 

40 ČJ  

20 NJ 

30 ČJ 

18 NJ 
12. 7. - 05. 10. 2017 12. 07. 2017 05. 10. 2017 

Ranč U Matěje 

40 ČJ  

20 AJ 

20 NJ 

26 ČJ 

  8 AJ 

12 NJ 

20. 7. - 17. 10. 2017 17. 10. 2017 17. 10. 2017 

SLOVENSKO 

KOŠICKÝ 

KRAJ 

počet 

dotazníků 

počet 

zodpovězených 

dotazníků 

datum dotazníkového 

šetření 

datum 

strukturovaného 

rozhovoru 

datum 

vyhodnocení 

Ranč Šugov 40 SJ 39 SJ 04. 07. - 26. 09. 2017 04. 07. 2017 26. 09. 2017 

Farma na 

Samelovej lúke 

40 SJ  

 20 NJ  

 20 AJ 

29 SJ 

  5 NJ 

13 AJ 

10. 07. - 05. 10. 2017 10. 07. 2017 05. 10. 2017 

Ranč U Trapera 

40 SJ  

 20 NJ    

 20 AJ 

27 SJ 

17 NJ 

  9 AJ 

09. 07. - 09. 10. 2017 09. 07. 2017 09. 10. 2017 
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3.2.1 Dotazníkové šetření 

 

První etapou empirického výzkumu bylo dotazníkové šetření, kterému předcházela pilotáž 

provedená na Selském dvoře v Perštejně v Ústeckém kraji. Zpravidla je pilotní šetření 

prováděné na malém vzorku dotazovaných a zjišťuje, zda jsou otázky, které předkládá 

dotazník správně formulované. Cílem je zjistit, zda jsou otázky správně pochopené a zda  

na ně existuje odpověď (Hendl 2012). Díky provedené pilotáži byly objeveny chybné slovní 

obraty v německém jazyce, které by v následujícím dotazníkovém šetření byly zavádějící  

a nepochopeny. Příkladem je následující chybná verze pokládané otázky: Was kann es Sie von 

den nächsten Aufenthalt braten?, která byla nahrazená správnou formulací: Was kann es Sie 

von den nächsten Aufenthalt abraten? Vzhledem ke skutečnosti, že v cizojazyčných verzích 

zodpovězených dotazníků převažovala němčina, lze pilotáž považovat za velmi přínosnou. 

Samotnou metodou dotazníkového šetření se zabývali Rochovská, Káčerová a Ondoš (2014), 

kteří tvrdí, že existují tři formy dotazování dle typu pokládaných otázek, které mohou dělit  

na otevřené, uzavřené nebo polouzavřené. Dotazníky s otevřenými otázkami neposkytují 

turistům možnosti v odpovědích. Naproti tomu však vytváří prostor pro vyjádření přímého 

názoru dotazovaných. Rozdílné jsou uzavřené otázky, jež jsou předem jasně dané,  

a dotazovaný vybírá již z předem z nabízených možností. Kombinace výše zmíněných variant 

je polouzavřený, jinak také polostandardizovaný dotazník. Uskutečněné terénní šetření 

v agroturistických zařízeních probíhalo dotazníkovou formou s polostandardizovanými 

otázkami. Rekreanti vybírali z uzavřených možností, ale současně měli možnost vyjádřit svůj 

vlastní názor k dané problematice. 

Výběr otázek se soustředil na percepci a zájem o agroturismus. Dotazník se skládal ze 

třinácti otevřených a uzavřených otázek. Otázky zkoumaly i rozhodující faktory, které 

ovlivňují zájem hostů či četnost a oblíbenost této venkovské formy CR. Očekává se, že 

výsledky dotazníkového šetření přinesou odpovědi na skupinu výzkumných otázek uvedené 

v subkapitole 1.1.  

Vzhledem k uskutečněné pilotáži a po osobní domluvě s majiteli objektů, kteří z předešlých 

let znali národnostní strukturu svých hostů, byl počet dotazníků jednotlivých jazykových verzí 

upraven na míru každému objektu.  
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Cílovou skupinou dotazovaných tvořili tuzemští i zahraniční turisté, kteří se ubytovali (pozn. 

alespoň jedno přenocování) na vybraných zemědělských objektech a trávili na nich svůj volný 

čas obohacený o aktivity agroturismu. Dotazníkové šetření, viz přílohy 2 – 5, bylo předem 

připravené v českém, slovenském, německém a anglickém jazyce, přičemž obsah byl 

identický a dotazovanými byli muži i ženy. Při zpracování odpovědí byla v dotaznících 

zachována anonymita a jejich vyplňování bylo zcela dobrovolné. Podle individuální domluvy 

s majiteli byly dotazníky ponechány v přijímacích prostorách objektů, zpravidla recepce, 

jindy byly ponechány přímo v pokojích hostů. 

Výzkum se uskutečnil v červenci a srpnu roku 2017 dle předem domluvených dní  

a harmonogramů na vybraných hospodářských objektech v Ústeckém a Košickém kraji,  

viz tab. 8. Cílem bylo ve vybraném hospodářském objektu oslovit co největší procento turistů. 

Opakující se odpovědi jsou brány jako známka spokojenosti nebo objeveného nedostatku. 

Provedený výzkum je v diplomové práci podložen i aktuálními snímky vybraných 

hospodářských provozoven, viz přílohy 6-11. Sběr dat proběhl v září stejného roku.  

 

3.2.2 Strukturované rozhovory 

 

Druhé empirické šetření diplomové práce se zakládalo na strukturovaných rozhovorech 

(interview). Jedná se o metodicky vedený rozhovor, jehož cílem je získat diagnostické 

informace a zároveň navázat bližší kontakt s dotazovaným. Podoba otázek 

 a technika při získávání relevantních odpovědí se může lišit. Disman (1969) dělí základní 

typy interview z pohledu formální nebo neformální struktury na standardizované 

a nestandardizované rozhovory. Základním diferencujícím aspektem mezi těmito kategoriemi 

je improvizace během nestandardizovaných interview. Během rozhovoru jsou otázky volně 

formulovány bez předchozí přípravy a plynou s ohledem na jeden směřovaný cíl. Naopak 

standardizované rozhovory mají předem danou strukturu a otázky jsou připravené, jasně 

formulované, vždy směřované k dílčím cílům. 

Samotná interview se uskutečnila se šesti majiteli vybraných zemědělských objektů 

v Ústeckém a Košickém kraji, více viz obr. 3,4 a tab. 6, 7. Podle Dismanova dělení se v této 

diplomové práci jednalo o předem připravený standardizovaný rozhovor.  
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Všichni majitelé objektů odpovídali v interních nebo externích prostorách zemědělských 

usedlostí na dvanáct již předem připravených otevřených a identických otázek. Zaměření 

otázek cílilo na chod vybraných farem a na vnímání agroturismu z pohledu jejich majitelů. 

Průběh osobního setkání byl domluven vždy na konkrétní datum, přičemž s dovolením 

vlastníků objektů byly rozhovory nahrávány i do počítačového zařízení. Výsledné nahrávky 

sloužily pro využití přesných citací v diplomové práci. Standardizovaná doba probíhajících 

rozhovorů nepřekročila délku 40 minut. Posléze byly nahrávané rozhovory po osobním 

setkání doslova přepisovány a uloženy pro výsledné citace, které měly posloužit 

k zodpovězení hlavního cíle diplomové práce a k zodpovězení zejména výzkumných otázek, 

blíže konkretizovány v subkapitole 1.1. 

Je nutné dodat, že kvalitativní výzkum je do jisté míry individuální záležitostí s rozdílným 

názorem a náhledem k dané skutečnosti. Lze tedy říci, že se jedná o subjektivizovaný postoj 

(Ramchander 2004). 

Výsledkům výzkumu a samotnému vyhodnocování celé studie se blíže věnují kapitoly 5 a 6, 

kde jsou posléze porovnávány s teoretickými koncepty a chodem agrofarem v Německu  

a Rakousku.  

  



str. | 37  
 

 

 

 

KAPITOLA 4 

 

Cestovní ruch a agroturismus v Česku a na Slovensku 

 

Česko je v posledních letech velice oblíbenou a vyhledávanou cílovou destinací zahraničních 

turistů i jednodenních návštěvníků. Jak uvádí statistiky společnosti STEM/MARK, 

realizované pro CzechTourism (2016) zavítalo do Česka více než 31,1 milionů zahraničních 

hostů, blíže viz tab. 9, skládající se z 16,2 milionů jednodenních návštěv 

a 12,2 milionů zahraničních turistů. Zbytek číselné hodnoty tvoří 2,6 milionů tranzitujících 

cizinců.  

Stále převyšuje hlavní město Praha s více jak 74 % celkově navštívených míst 

(CzechTourism 2017). Odvětví turismu v Česku k roku 2016 zaměstnávalo přes  

231 tisíc osob a tzn., že v CR dle statistik pracoval každý třiadvacátý Čech (ČSÚ 2018). 

Tab. 9 - Cestovní ruch v Česku a na Slovensku za rok 2016 

Zdroj: CzechTourism 2017, ČSÚ 2018,World Travel &Tourism Council - Slovakia 2017 

 

Nejčetnějším pobytem v Česku je pouze krátkodobá návštěvnost s jednodenním ubytováním, 

u které lze vysledovat rostoucí trend v čase. Stoupající obliba Česka kladně ovlivňuje 

ekonomiku a navyšuje český státní rozpočet. Oblíbenost Česka také napomáhá nadále ke 

zvyšování standartu služeb obecně. CzechTourism (2016) uveřejnil pozitivní zprávu, která 

vypovídá o bezpečnosti v zemi.  

 počet zahraničních turistů celkový podíl CR na HDP 

Česko 12,2 milionů 2,82 % 

Slovensko 8,6, milionů 2,4 % 
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V měření Světového indexu míru se republika zařadila na 6. místo o nejbezpečnější zemi 

světa a předčila i sousední Slovensko (CzechTourism 2015). Uveřejněná informace může mít 

pozitivní vliv na percepci lokality Česka. Obrázek 5 konkrétněji vymezuje návštěvnost 

jednotlivých krajů Česka. Výsledky ČSÚ (2016) potvrzují, že stále nejoblíbenější lokalitou 

zůstává Praha. Ústecký kraj patří mezi nejméně oblíbené kraje, viz obr. 12, a taktéž  

i nejméně navštěvované. Naproti tomu díky své hraniční poloze do kraje jezdí velké procento 

zahraničních turistů zejména z Německa. 

Obr. 5 - Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v krajích Česka v roce 2015 

Zdroj: ČSÚ 2016 

Stále převládají nejčastější návštěvy obyvatel ze všech sousedních států. Výše návštěv je 

podmíněná hlavně dostupností a časovou nenáročností (CzechTourism 2016). V Česku 

v rámci domácího cestovního ruchu lze vypozorovat dlouhodobý fenomén vysokého 

vlastnictví rekreačních zařízení, viz obr. 6. Tento jev je dán historicky-politickými událostmi, 

které ovlivnily potenciální rozvoj agroturismu, více se danému fenoménu věnuje subkapitola 

4.3.2 
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Obr. 6 - Struktura domácích a zahraničních cest dle druhu ubytování za rok 2016 vyjádřená v % 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ 2017 

Rozlohou menší Slovensko je turisticky nejvíce vyhledáváno pro přírodně-kulturní bohatství, 

jak ve Vysokých či Nízkých Tatrách, tak i v krasových jeskyních, Národních parcích 

(dále také NP), Slovenskému ráji nebo pro termální lázně, viz obr. 7. V porovnání s Českem 

je Slovensko stále hospodářsky i návštěvností zahraničních turistů mírně v pozadí, viz tab. 9. 

Dle slov Ministra dopravy Slovenska Arpáda Érseka:„Slovensko môže naďalej ťažiť zo svojej 

pozície v strede Európy a tiež bezpečnostnej stability. Rekordná návštevnosť je dôkazom toho, 

že domáci aj zahraniční turisti chcú našu krajinu spoznávať.“ (Ministerstvo dopravy  

a výstavby SR 2017, str. 4). Vzhledem ke společné historii i příbuznému jazyku jsou mezi 

Českem a Slovenskem dobré vztahy. Podle ČSÚ (2016) bylo Slovensko nejoblíbenější 

cílovou zemí Čechů, například v roce 2015 Slovensko navštívilo více jak 837 000 Čechů. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Slovenská agentúra cestovného ruchu 2016 

Obr. 7 - Nejnavštěvovanější regiony Slovenska za rok 2015 
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Obr. 7 ilustruje oblíbenost slovenských regionů. S ohledem na číselné údaje lze konstatovat, 

že oblíbenost Košického kraje je u domácích turistů velmi nízká, a to konkrétně třetí nejnižší. 

Na druhou stranu zahraničními turisty je s relativním srovnáním více preferován. 

Eurostat v roce 2016 zveřejnil informaci o přenocování v jednotlivých turistických 

střediscích, viz graf 1. Tento graf zobrazuje podíl strávených nocí v ubytovacích zařízeních, 

který je ovlivněn stupněm urbanizace daného státu. Graf představuje procentuální podíl 

přenocování ve třech diferenciovaných kategoriích – turisté nocující v hlavní metropoli 

(modré body), malých městech či jeho sub-urbánních zónách (oranžové body) nebo 

přenocování v oblasti s venkovským prostředím (zelené body), a to vždy s ohledem  

na urbanizaci státu. Délka spojnicové čáry znázorňuje rozdíly v preferencích mezi těmito 

třemi kategoriemi. Delší spojnice symbolizuje výraznější upřednostnění jedné kategorie před 

ostatními, např. u Polska je tato spojnice minimální, tudíž zde neexistuje výrazná preference 

jedné kategorie. Naproti tomu v Dánsku je výrazně upřednostněno přenocování  

ve venkovských oblastech na rozdíl od městských. Zvýrazňující červená barva poukazuje na 

situaci Česka a Slovenska. V Česku turisté upřednostňují Prahu, což koresponduje  

i s výzkumem CzechTourism (2017), který uvádí, že více jak tři čtvrtiny zahraničních turistů 

míří do hlavní metropole. Protipólem je návštěvnost Bratislavy jako hlavního města. Ta je  

z hlediska přenocování u turistů nejméně vyhledávaná a předčí ji přírodní bohatství národních 

parků a atraktivit slovenského území. 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat Statistics Explained 2015 

Graf 1 - Typologie noclehů dle ubytovacího zařízení cestovního ruchu za rok 2015 
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Právě ubytovací služby v oblasti agroturismu nejsou v Česku ani na Slovensku pevně 

názvoslovně ukotvené, a proto je možné agroturismus v obou státech provozovat pod 

diferenciovanými ubytovacími objekty.  

 

Terminologie ubytovacích služeb poskytujících služby agroturismu v Česku a na Slovensku 

 

V Česku i na Slovensku může podnikání v agroturismu provozovat zemědělec bez oficiálního 

zarámování podnikatelského záměru. Provozování činnosti je v sousedním ekonomicky 

vyspělém Německu odlišné, protože zde podnikatel se zájmem o provozování agroturismu 

musí svůj objekt prezentovat jako „agrofarmu“ (Thöndlová 2011). S ohledem na dlouhou 

tradici fungování v konkurenčním Německu, jsou viditelné nedostatky v jeho poskytování  

v Česku i na Slovensku. Obě republiky nemají jednotnou standardizaci pro poskytování 

ubytovacích služeb v agroturismu. V současnosti je možné v Česku a na Slovensku 

provozovat agroturismus na statku, ranči, penzionu či farmě. Termín agrofarma se objevuje 

pouze v minimální míře. Názvosloví ubytovacích objektů, které je v běžné praxi využíváno, 

však obsahuje definiční diferenciace. 

Výrazy statek, taktéž cizím slovem farma, mají sjednocenou definici. Jedná se o přímé 

vymezení pro hospodářskou jednotku v zemědělství, ve které primárně probíhá chov 

hospodářských zvířat. V jeho okolí jsou ohraničené pozemky pro výběh dobytka a pěstování 

plodin. Podmínka provozu „penzionu“ není stanovená zemědělskou činností. Provoz 

penzionu není spjat s chovem hospodářských zvířat. Jedná se o ubytovací zařízení podobné 

hotelovému typu, avšak většinou s rodinnou atmosférou, protože kapacita pokojů a lůžek je 

nižší. Dle vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června  

1998 (o obecných technických požadavcích na výstavbu), je penzion ubytovací zařízení  

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

(Asociace hotelů a restaurací České republiky 2013). „Ranč“ chápe cambridgeský slovník, 

jako velké hospodářství, které se rozprostírá na velkém pozemku spolu se zařízeními 

potřebnými pro získávání hospodářských zvířat a to zejména skotu (Cambridge university 

2018). Ranče jsou typické zejména pro oblasti severní a jižní Ameriky či Austrálie. 
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4.1  Situace agroturismu v Česku a na Slovensku 

 

Prvopočátky lze spatřovat již v období první republiky. V minulém století bylo zvykem jezdit 

na letní sídla na venkov. Hlavním motivem bylo trávení společného času s rodinou v přírodě  

a to ve stylu rodinných předků. Během pobytu turisté pomáhali na statcích a odměnou jim 

bylo ochutnávání a konzumace hospodářských produktů. Velká změna nastala s nástupem 

nového socialistického režimu v průběhu kolektivizace (Bečvářová 2013). Vývoj agroturismu 

v Česku i na Slovensku byl do jisté míry ovlivněn vnějšími i vnitřními faktory. Hlavní 

příčinou, proč nedocházelo k významnému rozvoji, byla skutečnost, že byl v téže době 

umocňován zejména domácí cestovních ruch, a s tím fenomén druhého bydlení. Během 

socialismu vlastnil primér státní sektor a soukromé vlastnictví prakticky neexistovalo. Tato 

situace radikálně ovlivnila další chod vývoje agroturismu. V této době přestala existovat 

většina do té doby fungujících farem, omezily se tradiční a selská řemesla, a tím se začínaly 

ztrácet odlišnosti mezi venkovem a městským územím. Daná skutečnost přetrhala rodinné 

tradiční podnikání, a proto po pádu socialistického režimu nebylo zcela jednoduché obnovit 

kulturu podnikání v hospodářských zařízeních. Naštěstí však doba 40 let nebyla natolik 

dlouhým obdobím, aby veškeré tradiční hodnoty, folklór a kultura venkova zcela vymizely. 

I přesto, že v Česku funguje tržní ekonomika a soukromé vlastnictví více než 25 let, stále zde 

neexistují přímé statistiky. Otevřená data v této oblasti chybí (Bečvářová 2013). Svaz 

venkovské turistiky a agroturistiky (dále také SVTA), spravuje již řadu let propagaci a počty 

hospodářských zařízení nabízející rekreaci ve venkovském prostoru, ale jedná se o výčet 

jednotlivých objektů bez kompletního číselného vyčíslení.  

Svaz venkovské turistiky (2018) mapuje hospodářské objekty zabývající se zemědělskou 

výrobou v Česku. Dle obr. 8 je patné, že pohraničí nedosahuje takového rozvoje CR, jako 

například oblasti s bohatým přírodně-kulturním bohatstvím, jimiž jsou například Český ráj, 

oblast Pálavy, Českokrumlovska nebo Polabí.  

Strukturálně postižené a těžební regiony jako jsou Moravskoslezský a Ústecký kraj, nejsou 

pro rozvoj činnosti přitažlivé z důvodu povrchové nebo hlubinné těžby a mnohé je dáno  

i historicko-politickými faktory. 
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Kraje jsou dodnes identicky narušené a mnohé původní obyvatelstvo muselo vlivem 

válečných aktů migrovat. Z tohoto důvodu pohraniční oblasti vytrácejí své regionální tradice  

a zvyklosti. Majetek a řemesla nebyly předány svým potomkům, a proto docházelo k narušení 

lokálních vazeb mezi regionem a jeho rezidenty. Tato problematika se konkrétně týká  

i Ústeckého kraje, viz obr. 8, který má nejnižší koncentraci (modrá barva do 10 jednotek) 

všech farem v Česku. Naproti tomu je viditelné, že nejčetnější koncentrace farem (oranžová 

barva), zabývajících se venkovskou turistikou, je v Českém ráji, Pálavě, Polabí či v oblasti 

Šumavy, a to právě i díky bohatému přírodnímu bohatství.  

Zdroj: Svaz venkovské turistiky 2018 

Jak zmínil ředitel sekce obcí Kerekeš pro Euroekonom (2015) ani na Slovensku není 

venkovská turistika novým fenoménem. Již za období Rakouska-Uherka byla slovenská 

krajina místem pasivního i aktivního odpočinku pro šlechtické rody. Venkov rodinám 

poskytoval prostor pro aktivity, které nebylo možné vykonávat ve stísněných prostorách měst, 

a to např. jízda na koních či turistika. Oblibu si získal také pobyt v přírodě na čerstvém 

vzduchu. Aktuální demografické údaje poukazují na trend vylidňování venkova a migrace do 

velkých měst, spojeným s procesem urbanizace. Jednou z možností jak zastavit zmíněný efekt 

je posílit venkovskou turistiku a realizovat návrat ke starým tradicím (Euroekonom 2015). 

 

Obr. 8 - Četnost farem v Česku 
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Slovensko vlastní vysoký potenciál a příznivou geografickou polohu pro rozvoj turismu. 

Hospodářské objekty jsou lokalizované zejména ve vnitrozemí v okolí urbánních zón 

s bohatým přírodním prostředím. Pohraničí, zejména na severu s Polskem, je taktéž 

hospodářsky využívané, a díky horským tatranským masivům je i turisticky velice atraktivní. 

Obecně je pohraničí méně využívané pro rozvoj tohoto turismu na rozdíl od Česka, které 

nabízí agroturismus hojně v okolí hraničních pohoří Šumavy nebo Krkonoš. 

Slovenská agentúra cestovného ruchu se zabývá rozložením a výčtem hospodářských 

usedlostí. V roce 2015 agentura aktualizovala prostorové rozložení jednotlivých objektů  

a představila mapu 54 zařízení venkovského cestovního ruchu na Slovensku, viz obr. 9. Podle 

ilustrace je možné identifikovat největší četnost objektů u pásma Západních Karpat, 

v blízkosti Nízkých, Vysokých Tater, Velké a Malé Fatry. Vysoká koncentrace je doložena 

taktéž i u přírodně atraktivních míst jako Slovenský ráj nebo Podunajská nížina.  Červeně 

vyznačený úsek je oblast zkoumaného Košického kraje. 

 

Zdroj: Slovenská agentúra cestovného ruchu 2015 

Košický region nabízí řadu pozitivních silných stránek pro rozvoj a provoz hospodářské 

činnosti. Jednou z největších domén regionu je velkoplošný přírodní komplex. Kraj zároveň 

nabízí jak podhorské, horské i vysokohorské prostředí, tak i lázně a historicko-kulturní 

dědictví s lokálním, regionálním i mezinárodním významem. Vhodná je hraniční poloha 

regionu s Ukrajinou a Maďarskem, která poskytuje určitý potenciál pro mezinárodní klientelu. 

Obr. 9 - Zařízení venkovského cestovního ruchu na Slovensku 
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Podle analýzy Euroekonomu (2015) bohužel není region dostatečně propagován a stále zde 

působí nedostatečně kvalitní sektor služeb a to jak těch ubytovacích, stravovacích, tak i těch 

doplňkových. V regionu působí nekvalifikovaný personál, který není schopný poskytovat 

služby na evropské úrovni, což poukazuje na disproporce na regionálním trhu práce, 

vytvářející nesoulad mezi poptávkou a spektrem nabízených studijních oborů. 

Jak již bylo zmíněno výše, v obou zemích vývoj venkovské turistiky poznamenalo několik 

stěžejních faktorů, které jej do jisté míry stále ovlivňují a zpomalují jeho vývoj.  

Vzhledem k vysoké koncentraci turistů ve městech, je žádoucí podporovat rozvoj 

venkovského CR a agroturismu, například prostřednictvím venkovských svazů, neziskových 

organizací či prostřednictvím regionálního či národního destinačního managementu. 

 

4.2  Podpora agroturismu 
 

Určitou informační podporu podnikatelům agroturismu poskytují, jak na Slovensku, tak 

v Česku, členské svazy, které nabízí určitý druh reklamy, propagace, poradenství. Současně  

zajišťují přístup i na vzdělávací kurzy. V Česku tuto funkci plní Svaz venkovské turistiky  

a agroturistiky, který svým členům nabízí poradenství při podnikání, certifikaci Ubytování 

v soukromí, viz obr. 10, či certifikaci v Kategorizaci zařízení agroturistiky, venkovské 

 a zážitkové turistiky (Dovolená na statku), viz obr. 11. Oficiální jednotná klasifikace 

ubytování v soukromí je platná od 18. 1. 2017. SVTA (2017). Uděluje celkem čtyři kategorie 

certifikace (* Tourist, ** Economy, *** Standard, **** First Class). Taktéž díky členství 

může podnikatel získat propagaci na webovém portále Prázdniny na venkově. Důležité 

odkazy, informace, doporučení nebo přehled největších farem za regiony státu poskytují 

webový portál Na farmu, na venkov! (Thöndlová 2011, TTG 2016). 

 

 

 

Zdroj: SVTA 2017 

Obr. 10 - Logo certifikace ubytování v soukromí 
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Zdroj: SVTA 2017 

Zvýšený zájem o propagaci agroturismu v Česku má taktéž Ministerstvo zemědělství  

(dále také MZ), které svoji aktivitu směřuje právě k podpoře a propagaci venkovské turistiky 

v Česku. Snahou je cílit jak na odbornou, tak i na širokou veřejnost, u které by rádo MZ 

vzbudilo četnější zájem a zvýšené povědomí o tomto druhu trávení volného času na venkově. 

MZ se dlouhodobě zaměřuje na podporu venkovské turistiky v rámci svého Programu rozvoje 

venkova a dotačních opatření Podpora cestovního ruchu. Součástí programu je operace 

Podpora agroturistiky, přičemž příjemce dotací může být podnikatel v zemědělství 

s minimálně 30% příjmem ze zemědělské prvovýroby vztažené k celkovým příjmům  

či hospodaří na lesních pozemcích o minimální výměře 3 ha. Poskytnutá dotace je zaměřená 

na výstavbu ubytovacího či stravovacího zařízení a budování turistické infrastruktury.  

Na regionální úrovni lze podporu agroturismu spatřovat v činnostech Místních akčních skupin 

(Maska). Jak uvádí Ing. Sekáč (TTG 2016) snahou udělování dotací je podpora malých 

podniků a rozvoje této formy venkovského CR, kterou lze označit za relativně novou, a tudíž 

se nedá srovnávat s předními lídry, jako jsou Rakousko, Německo či Nizozemsko, kde má již 

agroturismus dlouhodobou tradici. Zároveň zdůrazňuje, že lze v čase zaznamenat 

signifikantní vzrůstající návštěvnost a potenciál pro dynamicky rozvíjející se obor podnikání. 

Nejaktivnějším spolkem na Slovensku, který hájí zájmy podnikatelů ve venkovské turistice 

 a agroturismu i aktivně podporuje jejich činnost je Slovenský zväz vidieckej turistiky 

 a agroturistiky fungující již od roku 1997 (Matlovičová 2009). Taktéž i Ministerstvo 

polnohospodárstva SR chápe rozvoj venkovského CR a agroturismu jako jednu z priorit, která 

zabezpečí dosáhnutí základních cílů v dané oblasti pro rozvoj ekonomických aktivit vhodných 

pro venkov i pro udržitelné osídlení venkova. Rozvoj venkovského turismu a agroturismu na 

Slovensku zabezpečuje právě Ministerstvo polnohospodárstva SR spolu s Rezortním 

programem rozvoje agroturismu a lesoturismu SR. Při zabezpečování programu rozvoje 

venkovské turistiky a agroturismu spolupracuje ministerstvo úzce i s dalšími rezorty nebo 

svazy (Slovenský svaz venkovské turistiky a agroturistiky 2018). 

Obr. 11 - Logo kategorizace zařízení agroturismu a venkovské turistiky 
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Podpora ze strany evropských fondů, státních i soukromých aktéru je zastoupena v obou 

vybraných zemích a majitelé mohou své zemědělské podniky aktivně zapojovat a prezentovat 

díky výše vypsaným svazům. 

 

4.3  Faktory specifického vývoje agroturismu v Česku a na Slovensku 

 

4.3.1 Zemědělská činnost 

 

Zemědělství radikálně ovlivňuje chod a rozvoj agroturismu. Právě zemědělství je podle 

definic o agroturismu hlavní výdělečnou činností farmářů, kteří provozují zemědělské statky 

se zaměřením na agroturismus (Stříbrná 2015, Němčanský 1996). Vývoj českého  

a slovenského venkova byl oproti západním zemím silně ovlivněn kolektivizací (Blažek, 

Kubálek 2008). 

České a slovenské zemědělství bylo historicky poznamenáno řadou ovlivňujících faktorů. 

Nejvíce jej v minulém století zasáhla doba socialismu. V této době většinu půdy vlastnila 

zemědělská družstva tzv. JZD (Vaněček 1997). Po sametové revoluci a pádu bývalého režimu 

došlo k navrácení půd původním majitelům, avšak tradice vlastnictví zemědělské činnosti 

byla s ohledem na délku přerušení silně poznamenaná. Jen málo původních majitelů zůstalo  

u provozování priméru. Blažek (2008) doplnil, že po revoluci v Česku dochází  

k obhospodařování asi čtvrtiny půdy.  

Slovenské zemědělství dále do velké míry ovlivnilo někdejší uherské právo. Majetek se dle 

tohoto práva dědil mezi potomky vždy rovným dílem, přičemž docházelo k rozdrobení půdy. 

S tímto problémem se Slovensko potýká dodnes. Daná příčina v současnosti ovlivňuje chod 

hospodářství. Majitelé zemědělských objektů častokrát nehospodaří na velké výměře  

a z tohoto důvodu půdu spíše pronajímají. Valná většina zemědělské půdy, na které slovenští 

zemědělci hospodáři, je tedy v nájmu. Daná skutečnost působí taktéž na čerpání evropských 

dotací, neboť na Slovensku je minimální míra výměra pozemku pro jejich čerpaní  

0,3 ha, což velká část hospodářství kvůli častému dělení nesplňuje. Na druhou stranu k roku 

2014 je průměrná plocha rodinné farmy cca 17 ha. Na Slovensku jsou největší farmy na 

východě země, kde se průměrná plocha pohybuje kolem 170 hektarů (Asociace soukromého 

zemědělství ČR 2014). 
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Údaje z internetového portálu eAgri
1
, který je spravován Ministerstvem zemědělství České 

republiky, dokládají, že k roku 2016 je v Česku obhospodařováno přibližně 37 000 tisíc km
2 

zemědělské půdy, která tvoří 54 % celkové rozlohy země (eAgri 2017). Z toho vyplývá, že 

potenciál pro rozvoj agroturismus je v zemi silný, neboť na osobu statisticky  

v průměru připadá 30 arů orné půdy. Tento fakt Česko řadí do evropského průměru. Z toho 

lze předpokládat relativní konkurenceschopnost ČR v evropském kontextu. V souhrnu od 

roku 1995 zemědělské půdy ubývá a výměra lesů vzrostla o 16 tisíc hektarů. Zaměstnanost 

v zemědělství od 90. let trvale klesá, protože stále roste síla a trh služeb. Přesto je Česko 

výjimečné vysokým počtem vlastnění zemědělské půdy právnickými osobami (zemědělskými 

podniky), což Česko spolu s Francií řadí mezi vrcholné pozice v žebříčku evropských zemí 

(ČSÚ 2014). Velké podniky s více jak 50 ha obdělávané zemědělské půdy v Česku 

obhospodařují z celkové výměry zemědělských půd zemědělská družstva  

s 92,2 % „Na českém území je důvodem zejména tradice družstevnictví“ (Bičík, Jančák 2005, 

str. 103). Ojedinělou charakteristikou je pro Česko rovněž velký podíl pronajaté půdy tvořící 

až 90 %. V Evropě tento trend není standardní záležitostí. Ve státech Unie jsou obvyklejší 

naopak menší podniky, a proto je podnikání v agroturismu pro malé podnikatele příznivější. 

Ještě v minulém století zaměstnával primér na Slovensku téměř 60 % obyvatelstva, avšak 

dnes je zaměstnanost v odvětví na Slovensku i v Česku kolem 3 % (Eurostat 2013).  

Z hlediska historie došlo k hlubokému propadu, protože ještě na začátku 20. století  

se zemědělstvím na Slovensku živilo 60 % obyvatel. K poslednímu vyčíslení za rok 2017  

je zemědělsky využíváno 19 350 km
2
, což je 39,5 % celkové rozlohy. Vzhledem ke společné 

historii prošlo zemědělství do roku 1989 společným rozvojem. 

Velké podnikatelské objekty jsou pro provozování agroturismu neatraktivní, a proto tradice 

agroturismu není v Česku a na Slovensku dlouholetá. Přednost u turistů získávají malé 

rodinné farmy, kde je prostor pro vytvoření tradiční rodinné atmosféry. Prvotní samostatné 

podnikatelské ambice byly možné až po rozpadu bývalého socialistického režimu. 

Kolektivizace a družstevnictví se začalo rozpadat a došlo k vzniku prvotní fáze podnikání 

v agroturismu. Západní země, které neovlivnilo temné historicko-politické pozadí, již v tu 

dobu mohly aktivně a úspěšně agroturismus provozovat. 

 

                                                           
1
 eAgri  - rezortní portál Ministerstva zemědělství, obsahující nezbytné informace pro zemědělství, lesnictví a 

vodní hospodářství. Hojně je využíván farmáři, podnikateli, občany a zemědělskými organizacemi. 
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4.3.2 Fenomén druhého bydlení 

 

Agroturismus se v Česku a na Slovensku rozvíjí pomaleji z mnoha důvodů. Tak zvavé 

chataření a chalupaření, které je v odborné literatuře nazýváno jako druhé bydlení  

(second home), dnes do velké míry ovlivňuje návštěvnost agroturismu, viz obr. 6. Vývoj 

vyplývá z historických událostí ke vztahu k přírodě, krajině a ke způsobu trávení volného 

času, který byl do jisté míry utvářen na základě politického a společensko-ekonomického 

vývoje státu především za posledních sto let (Fialová 2012). Velké procento populace vlastní 

nebo jezdí na víkendy na venkov, více viz tab. 10. Z uvedeného důvodu je rozvoj agroturismu 

pomalejší, než v ostatních zemích světa či Evropy. Potřeba provozovat nebo využívat služeb 

agroturismu v Česku a na Slovensku, proto není tak vysoká. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vystoupil a kol. 2010 

Velkoplošně se začaly budovat zahrádkářské kolonie a to především v periferních oblastech 

měst a vodních toků. Právě investování do vlastních nemovitostí a obliba trávení volného času 

mimo město ve vlastních objektech, značně zpomalilo radikální vývoj agroturismu v Česku. 

Po politickém převratu v roce 1990 dochází k rozvoji, avšak ministerstva a státní centrální 

systémy nevytvořily jednotné ukotvení a jasná pravidla pro názvosloví ubytovacích objektů, 

které agroturismus poskytuje.  

 

 

  

Tab. 10 - Objekty individuální rekreace v Česku 

11 - Vývoj počtu objektů individuální rekreace v Česku 
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KAPITOLA 5 

Výsledky empirické výzkumu v Ústeckém a Košickém kraji 

 

Následující kapitola zahrnuje hodnocení empirického výzkumu s využitím tabulek, 

koláčových grafů a rozboru vyhodnocených strukturovaných rozhovorů s majiteli 

zkoumaných objektů. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 268 respondentů.  

 

5.1   Percepce agroturismu ve vybraných krajích 

 

Ústecký i Košický kraj jsou docela podobné regiony dle některých geografických  

i socioekonomických ukazatelů. Dle obr. 5 a obr. 7 je návštěvnost domácích i zahraničních 

turistů ve vybraných regionech stále nízká a pohybuje se mezi nejnižšími v rámci obou států. 

Hlavním cílem diplomové práce je identifikovat percepci turistů, kteří se agroturismu věnují a 

případně odhalit možné příčiny, proč nedochází k rostoucí tendenci v návštěvnosti. Jednou 

z klíčových oblastí rozhodování je percepce, která ovlivňuje výběr cílové destinace pro 

trávení volného času, viz subkapitola 2.2. 

 

5.1.1 Percepce Ústeckého kraje 

 

Domácí obyvatelstvo vnímá Ústecký kraj dlouhodobě jako neatraktivní místo pro 

volnočasové aktivity, viz obr. 12. Výzkum, jenž se zabýval oblíbeností jednotlivých krajů  

u 1050 tuzemských turistů, potvrdil poslední příčku Ústeckého kraje. Zkoumaná oblast je 

stále vnímána jako těžební a silně průmyslová (Czechtourism 2016).  
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Tuto skutečnost měl změnit projekt "Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje", 

později doplněn o novou regionální značku Brána do Čech. Projekt se zaměřuje primárně na 

zahraniční klientelu. Na území Česka vychází časopis se stejnojmenným názvem, který má 

lákat svými atraktivitami tuzemské obyvatele. Problémem projektu je právě možné zaměření 

se na cílovou klientelu. Zahraniční turisté vnímají často region neutrálně s ohledem na 

vzdálenost a nemají tolik mediálně podložených informací, které by jejich vnímání 

zkreslovalo. Snahou je tedy zaměřit se na domácí klientelu, jež by do kraje jezdila a pozvedla 

by tak cestovní ruch v kraji. Provozování jakékoliv formy cestovního ruchu, taktéž  

i agroturismu, může do určité míry silně ovlivnit negativní vnímání regionu. Pozitivní 

reklama přírodního bohatství a krás regionu zaměřená na Krušné hory, České středohoří, 

České Švýcarsko aj., by mohla upozadit převládající vnímání o zničené krajině, kde stále 

probíhá povrchová těžba. Pro rok 2017 byl schválen nový projekt Restart, který by měl 

vylepšit image kraje. Cílem projektu je zvýšení prosperity Ústeckého kraje (Restart 2017). 

 

Zdroj: CzechTourism 2016 

 

 

 

Obr. 12 - Atraktivita krajů pro trávení dovolené za rok 2015 
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5.1.2 Percepce Košického kraje 

 

Podobně vnímaný je i Košický kraj u sousedních Slováků. Slovensko je obecně 

z dlouhodobého hlediska rozděleno na bohatý západ a chudý východ. Již tento jev podstatně 

ovlivňuje postoje, percepci a názory potenciálních hostů, což dokládá i návštěvnost regionu, 

viz obr. 7. Stejně jako Ústecký kraj je i Košický kraj průmyslovým regionem s vyšší 

koncentrací průmyslových závodů a výrobních továren. Zmíněná lokalizace průmyslu 

neposkytuje vysokou atraktivnost i přes jedinečný přírodní ráz krajiny. Mimo jiné  

i dlouhodobý migrační proces, který je spojen s válečně-politickými konflikty, do určité míry 

ovlivnil vnímání blízkých regionů, kterých se aktuální situace týká. V evropském kontextu 

migrační krize zasáhla i sousední státy hraničící s Košickým krajem, a to Maďarsko  

a Ukrajinu. Politická migrační vlna může i skrze média vytvářet o Košickém kraji iluze 

v oblasti jeho bezpečnosti pro potenciální hosty a turisty. 

 

Empirický výzkum blíže vymezuje a identifikuje střety v percepci agroturismu  

ve zkoumaných regionech. Pro šetření bylo využito poměrně obsáhlého dotazníkového šetření 

a strukturovaných rozhovorů. Terénní dotazníkové šetření čítalo celkem 400 dotazníků 

z důvodu vícejazyčných verzí, které se zaměřovaly na zahraniční i domácí klientelu. Celkově 

na dotazníky odpovědělo 268 respondentů, z nichž bylo 176 tuzemských a 92 zahraničních. 

Návratnost s 67 % byla poměrně vysoká. 

 

5.2  Výsledky dotazníkového šetření 

 

V Ústeckém kraji se šetření při celkovém počtu 200 dotazníků zúčastnilo 81 tuzemských 

hostů a 48 turistů ze zahraničí tzn., že výsledky pro Ústecký kraj byly vyhodnocovány ze  

129 navrácených dotazníků. Detailnější rozpis rozdaných a navrácených dotazníků ilustruje, 

viz tab. 11. Taktéž i v Košickém kraji byl celkový počet rozdaných dotazníků 200, avšak 

návratnost byla o něco vyšší a úspěšnější, než v kraji Ústeckém. Celkem se dotazníkového 

šetření zúčastnilo 95 tuzemských turistů a 44 hostů ze zahraničí, tzn., že výsledky pro 

Košický kraj byly vyhodnocovány ze 139 navrácených dotazníků.  
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Tab. 11 - Dotazníkové šetření v Ústeckém a Košickém kraji 

 ČESKO SLOVENSKO 

HOSPODÁŘSKÝ 

OBJEKT 

SELSKÝ 

DVŮR 

PERŠTEJN 

RANČ U 

MATĚJE 

FARMA 

ZABABEČ 

RANČ 

ŠUGOV 

RANČ U 

TRAPERA 

FARMA NA 

SAMELOVEJ 

LÚKE 

rodný jazyk 40 40 40 40 40 40 

německý jazyk 20 20 20 0 20 20 

anglický jazyk 0 20 0 0 20 20 

dotazníků celkem 60 80 60 40 80 80 

návratnost 

tuzemští turisté 
30 26 25 39 27 29 

návratnost 

německý jazyk 
18 12 10 0 9 9 

návratnost 

anglický jazyk 
0 8 0 0 17 9 

návratnost 

celkem 
48 46 35 39 53 47 

 129 139 

Zdroj: vlastní šetření 2017 

Z tabulky 12 je patrné, že většina agroturistů v Ústeckém kraji spadá do věkového průměru  

36 až 50 let. Dle konkrétnějších výpočtů je průměrný věk hosta 45 let. Tato skutečnost může 

být způsobena mnoha důvody. Jedná se o generaci, která je ekonomicky dlouhodobě aktivní, 

přičemž podle výsledků v tabulce jsou hosté v této kategorii ženatí či vdané, z čehož vyplývá, 

že tato venkovská forma turistiky je ideální pro páry. Genderové rozdělení je vyvážené  

a nelze upřednostnit, zda muži či ženy mají o agroturismus vyšší zájem. Podle výsledků 

zobrazených v tabulce se nejvíce o dané odvětví turistiky zajímají hosté se středoškolským 

vzděláním, v blízké návaznosti jsou lidé s vysokoškolským titulem. Nejméně četnou jsou 

turisté se základním vzděláním, kteří současně tvoří nejmenší podíl dotazovaných.  
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Tab. 12 - Demografické charakteristiky agroturistů v Ústeckém kraji 

VĚK MUŽ ŽENA SVOBODNÝ/Á ŽENATÝ/VDANÁ ZŠ SŠ VŠ CELKEM 

15-25 10 10 20 0 2 12 6 20 

26-35 11 13 8 16 3 12 9 24 

36-50 27 30 16 41 4 28 25 57 

51-60 14 13 3 24 3 10 14 27 

61 + 1 0 0 1 0 1 0 1 

CELKEM 63 66 47 82 12 63 54 129 

Zdroj: vlastní šetření 2017 

Tabulka 13 ilustruje socioekonomické údaje agroturistů v Košickém kraji. Z celkového počtu  

139 dotazovaných nejvíce dominovala věková kategorie 36 až 50 let, což je stejný výsledek 

jako v Ústeckém kraji. Dle dotazníkového šetření, na otázku č. 3, příloha 2-5: „S kým jste se 

rozhodl/a strávit dovolenou na farmě/statku?“, nejčetnější odpovědí respondentů byla varianta 

B, která dokládá, že turisté tráví dovolenou na hospodářském zařízení s rodinou (manžel/ka, 

případně dětmi) Z toho lze soudit, že daná forma turistiky je nejvíce oblíbená u párů a u rodin 

s dětmi, taktéž jako je tomu ve výše doložených výsledcích ve zkoumaných hospodářských 

zařízeních v severském Ústeckém kraji.  

Tab. 13 - Demografické charakteristiky agroturistů v Košickém kraji 

VĚK MUŽ ŽENA SVOBODNÝ/Á ŽENATÝ/VDANÁ ZŠ SŠ VŠ CELKEM 

15-25 12 14 22 4 3 20 3 26 

26-35 18 21 10 29 1 15 23 39 

36-50 32 35 9 58 0 28 39 67 

51-60 2 2 0 4 0 1 3 4 

61 + 1 2 0 3 0 0 3 3 

CELKEM 65 74 41 98 4 64 71 139 

Zdroj: vlastní šetření 2017 
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Výsledné údaje jsou však v rozkolu s výší dosaženého vzdělaní dotazovaných. Zatímco  

v Košickém kraji jsou objekty nejvíce navštěvované osobami s vysokoškolským vzděláním.  

V Ústeckém kraji jsou to nejvíce osoby se středoškolským stupněm dokončeného studia. 

Přičemž jak dokládá tab. 14, jsou nejčetnějšími turisty obyvatelé ze stejnojmenného kraje či 

regionu. Skutečnost dokládají i statistické analýzy ČSÚ ze sčítání lidu z roku 2011, jež 

zjistily, že v Ústeckém kraji žije nejvíce středoškolsky vzdělaných osob. Nicméně míra 

vzdělání u turistů agroturismu v Košickém kraji může být ovlivněna diferenciovanou 

návštěvností z jiných krajů nebo hostů ze zahraničí. Dle doložených výsledků byly objekty 

navštěvovány hojně i z velkých měst, jako je Praha, Bratislava nebo Košice, kde je počet 

vysokoškolsky vzdělaných v rámci celého území vždy nejkoncentrovanější. 

Procentuální návštěvnost zkoumaných objektů předkládá graf 2. Dominantní skupinou jsou 

tuzemští turisté se 63 %, což odpovídá 81 hostům. Druhé nejčetnější návštěvy vybraných 

objektů v Ústeckém kraji jsou od německy mluvících turistů s 31 %, odpovídající 40 hostům. 

Díky předchozí komunikaci s majiteli objektů byla anglická verze dotazníků pouze na Ranči 

U Matěje, kde se výzkumu zúčastnili turisté z Velké Británie a Nizozemska. Ostatní objekty, 

Farma Zababeč a Selský dvůr Perštejn, se zaměřují mimo českou klientelu na příhraničí 

s Německem a jeho turisty. Z důvodu blízké vzdálenosti, jazykové vybavenosti majitelů  

i příznivé ceny, putují Němci do Ústeckého kraje s oblibou.  

Graf 2 - Porovnání národnostní složení turistů ve vybraných objektech Ústeckého  

a Košického kraje 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní šetření 2017 
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Z grafu 2 je patrné, že národnostní složení turistů je v Košickém kraji více diferenciované, 

než v kraji Ústeckém. V obou regionech převládá domácí cestovní ruch, viz tab. 14. Hodně 

diferenciovaná návštěvnost je na Ranči U Trapera, který díky své blízké poloze  

u NP Slovenský ráj a vysokému hodnocení na booking.com, ubytovává i zahraniční klientelu 

z Maďarska, Velké Británie či Nového Zélandu. I přesto, že jsou oba regiony periferními  

a hostí klientelu z blízkého pohraničí, Košický region dokládá datovými údaji svoji vyšší 

preferovanou pozici v oblasti venkovského CR. Tento efekt dokládá i tab. 14, která ilustruje 

téměř identickou návštěvnost z domácího regionu a návštěvnost ze vzdálenějších lokalit. 

Z této skutečnosti lze říci, že turisté, kteří se v Košickém kraji věnovali agroturismu 

nevnímají vzdálenost jako primární faktor pro výběr dovolené, což také dokládá a potvrzuje 

graf 3. 

Vzdálenost je jedním ze stěžejních faktorů při výběru agroturistické destinace, viz tab. 14. 

Respondenti na otázku v dotazníku: Co je pro Vás rozhodujícím faktorem při výběru 

agroturistického pobytu?, uvedlo více jak 60 % respondentů vzdálenost od trvalého místa 

bydliště.  

Tab. 14 - Porovnání struktury návštěvnosti dle původu turistů v Ústeckém a Košickém kraji 

HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT hosté z Ústeckého kraje 
hosté mimo Ústecký kraj  

(včetně zahraničních) 
celkem 

Farma Zababeč 24 11 35 

Selský dvůr Perštejn 30 18 48 

Ranč U Matěje 26 20 46 

Celkem 80 49 129 

HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT hosté z Košického kraje 
hosté mimo Košický kraj  

(včetně zahraničních) 
celkem 

Ranč Šugov 39 0 39 

Farma na Samelovej lúke 26 21 47 

Ranč U Trapera 5 48 53 

Celkem 70 69 139 

Zdroj: vlastní šetření 2017 
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Efekt návštěvnosti v Košickém kraji se mírně odlišuje od zjištění, která vyšla v Ústeckém 

kraji, což částečně ovlivňuje lokalita NP Slovenského ráje. Z tohoto důvodu vlastní Ranč  

U Trapera komparační výhodu, protože je celoročně vytížen a je pro mnoho zahraničních 

turistů velice populární. Objekt je atraktivní i pro Čechy, viz graf 2. Domácí klientela je  

i přesto velice důležitá.  

Na jednu z výzkumných otázek, která se zabývá primární motivací, odpovídají dotazníkové 

otázky č. 6. a otevřená otázka č. 7. Vzhledem k otevřenosti otázky převažovaly nejvíce dva 

dominující motivy, a to relaxace spojená s odpočinkem a pobyt v přírodě na čerstvém 

vzduchu. Rozhodující faktory při výběru ilustruje graf 3, jenž vytyčuje odpovědi 

dotazovaných. Jelikož měli turisté možnost rozhodnout se až pro tři možnosti, je četnost 

odpovědí vyšší. Vzdálenost a dostupnost byla nejčastějším motivačním faktorem při výběru 

dotazovaných, což odpovídá i výsledkům, viz tab. 14. V Ústeckém kraji jsou pro hosty 

určujícími percepčními faktory i do určité míry hodnocení a certifikace a možnost vyzkoušení 

si řemesel a dennodenních aktivit spojené s chodem zemědělského objektu. Pozoruhodným 

výsledkem je nízká motivace v podobě ceny nebo velikosti komplexu.  

Graf 3 - Porovnání rozhodujících faktorů pro agroturisty v Ústeckém a Košickém kraji 

Zdroj: vlastní šetření 2017 

Na rozdíl od hostů v Ústeckém kraji, agroturisté v Košickém kraji, považují vzdálenost  

za méně rozhodující. Hlavním faktorem, který motivuje k návštěvě, jsou chovná zvířata  

a nabízené aktivity, které objekt svým hostům poskytuje. Třetím percepčním kritériem ve 

výběru je cena a posléze až po těchto třech preferencích dokládá svou čtvrtou pozici ve výčtu 

vzdálenost od cílové destinace.  
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Pozoruhodným výsledkem dotazníkového šetření je prokázání shody rozhodujících 

komunikačních nástrojů v obou vybraných regionech, viz graf 4. Numerické hodnoty jsou 

téměř identické a to dokládá důležitost metody word of mouth, která prokázala, že je 

nejúčinnějším marketingovým nástrojem. Dle Solomona (2006) je metoda word of mouth 

jednou s nejúčinnějších reklam, protože rozšiřuje vědomí o nabízených službách. Zmíněná 

reklama osobně doporučuje právě produkt, službu nebo značku, a je iniciovaná samotným 

spotřebitelem. Ačkoliv je metoda založena primárně na subjektivním vnímání a zkušenosti 

určitého jedince, jedná se o velice účelný marketingový nástroj, který přiláká nebo odradí 

další potenciální klientelu v daném odvětví a poskytne prostor pro řetězovou reakci.  

Graf 4 - Porovnání rozhodujících komunikačních nástrojů pro výběr agroturismu v Ústeckém 

a Košickém kraji 

 

Zdroj: vlastní šetření 2017 

Zjištění poskytuje lepší zacílení na správný výběr reklamy. Jak však dodávají strukturované 

rozhovory, majitelé farem se zaměřují právě na formu osobní propagace a minimálně 

využívají reklamu v tištěných médiích. Úspěšné jsou dle výsledků šetření taktéž webové 

stránky a internetová reklama. Služby cestovních kanceláří (dále také CK), jsou v tomto oboru 

zanedbatelné, protože na ně CK necílí svoji obchodní činnost.  

 

Výsledky průzkumu ve zkoumaných objektech Ústeckého kraje dokládají, že i přestože byla 

očekávání z pobytu vždy naplněna (ano získalo 100 %), tak četnější zkušenost s pobytem na 

jiných hospodářských zřízeních chybí, viz graf 5. Většinou je návštěva ve zvoleném 

agroturistickém komplexu první zkušeností dotazovaných respondentů. Z výsledků taktéž 

jasně vyplývá, že zkušenosti se zahraničními zařízeními jsou nízké, viz graf 5 a graf 6.  
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Grafické znázornění ilustruje dominující návštěvy pohraničních států, jako je např. Německo, 

Rakousko nebo Slovensko, s čímž opět koresponduje zjištění, že turisté preferují blízkou 

vzdálenost cílové destinace. Z hlediska jednohlasné shody a naplnění očekávání z pobytu, 

vyplývá v odpovědích respondentů, že by rádi v budoucnu bezesporu chtěli zopakovat 

návštěvu na již zvolené nebo i jiné farmě.  

Nicméně situace je v regionech protikladná. Turisté ve zkoumaném slovenském regionu 

využívají služby agroturismu opakovaně, což je velice zajímavé zjištění, které dokládá, že je 

agroturismus nejen oblíbenější, ale že hosté jsou s poskytujícími službami spokojeni a rádi se 

vracejí.  

 

Graf 5 - Porovnání předchozích zkušeností s agroturismem u dotazovaných turistů 

v Ústeckém a Košickém kraji 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní šetření 2017 

 

Dotazník zjišťoval v obou regionech negativní percepční faktory, které by odrazovaly 

potenciální hosty k pobytu. Nejčetnější odpovědi byly téměř identické v obou krajů. 

Prokázalo se, že nejrušivějšími faktory jsou pro hosty blízkost města a vysoký hluk, jenž by 

mohl narušovat průběh pobytu a nepříznivá vzdálenost od trvalého bydliště. 
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Graf 6 - Porovnání předchozích zkušeností s agroturismem v zahraničí u dotazovaných 

v Ústeckém a Košickém kraji 

 

Zdroj: vlastní šetření 2017 

 

Graf 6 dokládá stejně jako Ústecký kraj nízké zkušenosti a zájem o služby agroturismu 

v zahraničí. Pouhých 29 respondentů ze 139 oslovených mělo během dotazníkové šetření 

zahraniční zkušenost s farmami. Na rozdíl od výsledků v Ústeckém regionu mají hosté 

hospodářských objektů zkušenosti se sousedním Českem. Naopak zkušenost s německými 

agrofarmami u respondentů v Košickém kraji zcela chybí.  

 

5.3  Výsledky strukturovaných rozhovorů 

 

Rozhovorů se zúčastnilo 6 majitelů hospodářských objektu, viz tab. 6, tab. 7. Podle odpovědí, 

na předem připravené otázky, lze spatřovat v provozování činnosti signifikantní jevy, které 

hospodářskou činnost ovlivňují. Všichni majitelé naplnili své původní představy o podnikání. 

Osobní reklamu vnímají všichni jako prioritní a nejpodstatnější: „Dobré slovo dojde daleko, 

horší ještě dál.“(Kopecký 2017). V průběhu provozu agroturismu se však percepce radikálně 

změnila. Ústečtí i košičtí vlastníci objektů i přes blízký vztah k činnosti omezuje četnost 

administrativních a legislativních nařízení. Podle slov majitelky farmy Zababeč: „MZ zná 

pojem farma, ale MMR
2
 termín farma nezná. Legislativa není sladěná, každé ministerstvo si 

jede po svém a jako komplex nefungují a nespolupracují.“(Voštová 2017). 

 

 

                                                           
2
 MMR - zkratka pro Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
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S danou skutečností koresponduje i špatně fungující dotační politika. Výzkumná otázka 

diplomové práce zkoumá, jak se u farmářů během podnikání měnilo čerpání finančních 

dotací. Farmáři mají často rozdílné názory a zkušenosti. Znalosti v dotacích mají všichni, 

avšak financování podnikatelských projektů je svázáno byrokratickými omezeními: 

„Nečerpám evropské dotace, jsou velice svázané byrokratické“, uvedl majitel Selského dvora 

v Perštejně (Oršuliak 2017). Stejně tak situaci popisuje i majitelka dalšího objektu 

v Ústeckém kraji: „Dotační programy už nefungují téměř vůbec a Regionální operační 

programy se ruší. Přestala jsem to po špatných zkušenostech sledovat. Vše je lepší stavět 

z vlastních zdrojů, už tomu nevěřím.“ (Voštová 2017). I poslední majitel vybraného objektu 

v Ústeckém regionu zmiňuje, že legislativa není zkompletovaná a právně je svazující, avšak  

i přesto dotací několikrát ve své praxi využil (Kopecký 2017). Čerpání dotací je podobně 

vnímáno i u majitelů v Košickém kraji. Zakladatelka Ranče Šugov nikdy nevyužila a ani 

v budoucnu neuvažuje o možnosti čerpání finančních zdrojů. Více otevřená je finanční 

politice spolumajitelka Ranče U Trapera, která využila dotací při zakládání podnikání: „Byla 

to startovací pomoc“, později již zájem neměla právě z důvodu svízelné legislativy. Situaci 

doplňuje i Oravec (2017), nejmladší majitel zkoumaných objektů: „Dotace čerpáme na 

hospodářskou půdu, bez toho bychom agroturismus dělat nemohli. Byrokracie s tím spojená 

je opravdu velká, já bych se do toho nepouštěl a asi ani přítelkyně. Ona na těch projektech 

dělá a rozumí tomu. Kdyby neměla vědomosti, jaké má, tak bychom se do ničeho nepouštěli.“ 

 

Pozitivně prokazujícím faktorem je zjištění užší spolupráce mezi hospodářskými podniky. 

Mezi podnikateli v okolí Slovenského ráje tj. Ranč U Trapera a Farma Na Samelovej lúke  

a kupříkladu i mezi dalšími jako Ranč Pod Ostrou skalou aj.. Majitelé se mezi sebou blízce 

znají a sdělují si zkušenosti i nápady na zlepšení chodu. „Dokonce mezi sebou máme 

uzavřenou organizaci, jmenující se Hutsú, kterou jsme uzavřeli kvůli koňské turistice a kvůli 

tomu, abychom mohli přecházet s koňmi přes Slovenský ráj.“(Oravec 2017). Bez založení 

organizace a povolení slovenského ministerstva by bylo nemožné využívat trasy NP. 

Výsledky prokázaly, že farmáři všech vybraných objektů využívají užší spolupráce s dalšími 

zemědělskými usedlostmi. Výpomoc je poskytnutá ve vypůjčení zemědělských strojů, 

objednání a dovoz hospodářských surovin či oboustranná fyzická výpomoc.  

Pocit konkurenčního prostředí v průběhu výzkumu nikdo neuvedl. Oršuliak (2017) tvrdí: 

„Konkurenční farma tady žádná není.“ Uvedený jev koresponduje s nízkou čestností farem, 

které by se v okolí právě agroturismem zabývaly, viz obr. 8, 9. 



str. | 62  
 

Kvalitativní šetření zjišťovalo, zda agrofarmaření poskytuje hospodářům z větší části pouze 

vedlejší příjem. V mnohých případech by na sebe objekt nevydělal a jsou udržovány z dalších 

příjmů majitelů. Oršuliak (2017) říká, že: „Turismus není hlavní výdělečnou činností, areál je 

dotován z mých vlastních zdrojů a financí ze stavebnictví.“ Podobnou situaci má i Ranč  

U Matěje, kde majitel taktéž doplňuje, že turismus není primárním finančním zdrojem a nikdy 

nebyl. Ani Farma Na Samelovej lúke by nemohla fungovat bez dalšího finančního toku: 

„Samotná činnost by nás neuživila.“ (Oravec 2017). Naopak koncept dvou Košických 

objektů: Ranč Šugov a Ranč U Trapera, je více než uspokojivý. Lůžková kapacita je 

celoročně využita a plně naplněna. „Ano, my žijeme jenom z turismu, produkty nevyrábíme.“, 

říká majitelka Kuchař (2017). Z tohoto důvodu obě majitelky potvrzují definici Habána  

a Otepky (2004), kteří tvrdí, že agroturismus může sloužit i jako hlavní výdělečná činnost 

s ohledem na atraktivnost daného regionu, což NP Slovenského ráje z hlediska CR potvrzuje. 

Po zkušenostech z provozované činnosti vnímají majitelé budoucnost agroturismu nepříznivě. 

V Ústeckém kraji jsou predikce negativní, a to i vzhledem k vyčerpanosti provozovatelů a 

svázanosti byrokratických norem. „Můj názor je neutrální až negativní.“, uvádí Kopecký 

(2017) za Ranč U Matěje. Oršuliak (2017) doplňuje: „Mizerné, myslím,  

že podnikatelské prostředí je svázané všelijakými negacemi, které s sebou nese. Dnes by měla 

přijít nějaká bída, aby si lidé vážili toho, co mají a starali se o věci kolem.“. Voštová (2017) 

se přidává k negacím v podnikání. „Náš kraj je zapomenutý. Všichni si skutečně myslí, že je tu 

jen chemie a doly. Přitom to České Středohoří je nádherný. Češi náš kraj vnímají mnohem 

hůře, než cizinci ze zahraničí, protože nemají takové znalosti o kraji a nečekají jen chemičky, 

doly a továrny. Myslím si, že podvědomí a návštěvnost lidí je podmíněná hlavně tím krajem. 

Lidé ho vnímají negativně.“Ani názory v Košickém kraji nejsou pozitivní. Dle slov Oravce 

(2017): „Nefunguje to tak, jak by mělo, všude dokola je k tomu negativní přístup a to dost 

často ze strany lidí, kteří turismus dělají.“ I majitelka slovenského objektu vnímá 

provozování činnosti negativně. „Agroturistika na Slovensku je bídná, i když to u nás funguje. 

Určitě se máme hodně co učit ze zahraničí.“ Salajová (2017).  Provozovatelka Ranče Šugov 

však upřednostňuje důležitost dalšího fungování agroturismu. „Je důležité ho rozvíjet, protože 

návrat k přírodě je důležitý. Svět je dnes přetechnizovaný, že lidé si ani neuvědomují, jak moc 

agroturistiku potřebují.“(Kuchař 2017). 
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KAPITOLA 6 

Diskuze výsledků 
 

V diplomové práci bylo využito zejména kvalitativního výzkumu. I přes velké množství 

cizojazyčné a domácí literatury není věnován stále ve vědeckých publikacích patřičný důraz 

na vnímání spotřebitele v oblasti agroturismu. Zhodnocovány a komparovány spolu byly dva 

regiony, domácí a zahraniční. Přes společné charakterizující znaky, které jsou vyjmenované  

v úvodu práce, viz kapitola 1, existují určité diferenciace v chodu agroturistické činnosti.  

Výzkum dokázal odpovědět na všechny předem dané výzkumné otázky a zanalyzovat 

percepci zvolených krajů. Výsledky vycházejí z 268 dotazníků za oba regiony. 

 

 Jaké jsou rozdíly ve vnímání agroturismu ve vybraných regionech Česka a Slovenska? 

 Co je primární motivací turistů pro výběr agroturismu jako formy trávení volného času? 

 Jaké jsou nejčastější fungující formy propagace agroturismu?  

 Provozují turisté agroturismus opakovaně? 

 

Šetření ve výsledcích práce poukázalo pouze na malé odlišnosti ve vnímání vybraných krajů. 

Komparace nepoukázala na žádné markantní rozdíly ve všech sledovaných faktorech.  

Jak uvádí teoretický rámec, Česko má se Slovenskem ještě donedávna společnou historii, 

která ovlivnila i vývoj agroturismu. Identické historické podmínky a ovlivňující společné 

faktory nijak radikálním způsobem nemění percepci agroturistů ani majitelů. Výsledky 

dokazují, že oba regiony jsou vnímané veskrze stejně. Tuto skutečnost potvrzuje i podobná 

návštěvnost v obou regionech za zkoumané hospodářské objekty. Téměř identická je i věková 

struktura hostů za oba kraje. 
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Výsledky vycházejí z 268 dotazníků. Pro oba regiony je primární motivací návrat k přírodě, 

odpočinek a relaxace, což koresponduje s Pourovou (2002) a tvrzením Páskové a Zelenky 

(2012). Mírný rozkol v krajích byl v rozhodujících faktorech, které jedincovo rozhodování 

ovlivňuje. Zatímco v Košickém kraji nebyla v rozhodování primární vzdálenost, ale chov 

zvířat, tak naopak v Ústeckém kraji je primární vzdálenost objektu. Nejvíce turistů bydlelo do 

vzdálenosti 50 kilometrů. V tomto regionu jsou tedy upřednostňovány farmy v okolí, avšak 

košické objekty budou atraktivnější, když jsou německy hovořící turisté ochotni dojet delší 

vzdálenost. Rozhodující vliv může mít lokalita Slovenského ráje, který je obecně známou  

a populární destinací, a proto poskytuje více příležitostí ve volnočasových aktivitách. Naopak 

Ústecký kraj je turisty ze sousedních i odlehlých krajů Česka opomíjen. Skutečnost je 

doložena výsledky Czechtourismu (2012), viz obr. 12. Ústecký kraj je pro české turisty 

nejméně atraktivním ze všech 14 krajů republiky. Pro sousední zahraniční Německo,  

je Ústecký kraj dostupný a levný. Návštěvnost Němců je u vybraných objektů příznivá, avšak 

podle slov jednoho z majitelů: „Problém není v pohraničí, protože ti lidé sem přijdou, ale 

problém je, že lidé sem přijíždí jen proto, že je to u nás levné. Potom nadávají, že jídlo nebo 

služby nejsou dobré. Celkově to je začarovaný kruh.“ (Oršuliak 2017). Z citace je patrné, že 

regionu chybí kvalifikovaná pracovní síla a potřebná kvalifikace, která by poskytovala služby 

mezinárodního standartu, aby byla uspokojena i zahraniční klientela.  

Dotazníkové šetření taktéž prokázalo, že turisté mají prozatím s venkovskou formou turistiky 

malé zkušenosti, ale zároveň jsou jejich očekávání z pobytu naplněna. Většinová shoda 

prokázala, že by se turisté v obou vybraných regionech znovu vrátili na stejný nebo podobný 

hospodářský objekt. Takže je možné očekávat stále zvyšující se trend, který potvrzuje  

i náměstek Sekáč (TTG 2016). 

Solomon (2006) a stejně tak agroturisté i majitelé vnímají jako nejúčinnější formu 

marketingové komunikace metodu word of mouth. Osobní zkušenost jedince je vždy 

komplexnější a vytváří širší povědomí o areálu a jeho poskytovaných službách. Farmáři dříve 

zkoušeli i jiné tiskové či mediální reklamy, ale potvrzují, že finanční náročnost této 

komunikace byla nenávratná.  
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Výzkumné otázky k rozhovorům cílily na chod podnikání.  

 

 Jak se mění význam čerpání dotací pro fungování farem? 

 Je agroturismus u vybraných provozovatelů farem skutečně jejich vedlejší výdělečnou 

činností, dle zveřejňovaných definic? Bylo tomu tak vždy?  

 Dochází mezi provozovateli agroturismu v Ústeckém a Košickém kraji ke spolupráci 

s dalšími podnikateli?  

I přes nabízené možnosti čerpání finančních dotací v obou vybraných státech, bylo prokázáno, 

že svízelná a dlouhodobá legislativa omezuje farmáře v pokusu o jejich získání. Zájem  

a potřeba o podporu je značná, avšak odhodlání a znalosti chybí. Většinově se oslovení 

farmáři pokusili alespoň jednou o dotační podporu. Sekáč (TTG 2016) informuje, že MZ se 

snaží mikro-podnikatelům zajistit potřebnou podporu, avšak regionální programy zajišťující 

finanční pomoc jsou stále nově začínající a nemají dlouholetou tradici, jako tomu je  

v západních státech. Z uvedených důvodů je doporučeno více zredukovat administrativní 

záležitosti a více se prakticky začleňovat do záležitostí farmářů.  

Rozhovory se zakladateli potvrdily, že agroturismus je skutečně vedlejší výdělečnou činností, 

jak tvrdí oficiální definice Stříbrné (2005) a Němčanského (1996). V rozporu definic je 

skutečnost, že hlavním příjmem podnikání by měla být zemědělská činnost. Zjištění 

prokázalo, že majitelé svůj podnik mnohdy financují z rozličných diverzifikovaných příjmů.  

I přestože roste oblíbenost a návštěvnost hospodářství, mají často podnikatelé i jiné pracovní 

poměry a závazky.  

 

V jiném případě je snahou oslovit zejména dětskou klientelu. Farma Zababeč, Ranč U Matěje, 

Ranč Šugov a Farma Na Samelovej lúke každoročně pořádají dětské jezdecké tábory. 

Hipoturistika je pro rodiče i jejich děti velice populární a taktéž majitelé ji shledávají jako 

přínosnou. Vyvstává zde však nová výzkumná otázka, která by se mohla zabývat hlavní 

funkčností hospodářských objektů. 

Již v kapitole 5 bylo specifikováno a zjištěno, že mezi farmáři dochází k úzkým kooperacím. 

Spolupráce podnikatelů se všeobecně vyplácí, a to nejen z ekonomických důvodů. Vzájemná 

reklama a doporučení přináší oboustranný prospěch (Stříbrná 2015). Přes vzájemnou 

kooperaci naopak farmáři necítí konkurenční prostředí. Obecně však konkurence vytváří tlak, 

který může jedince povzbudit k vyšším výkonům v nabízených službách i poskytovaných 

aktivitách, proto je i pozitivním stimulátorem.  
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Osobní analýza i rozhovory objevily značný nedostatek v českých i slovenských databázích. 

Podle slov Sekáče (TTG 2016) „Centralizovaná úroveň není v ČR zajišťována.“. V obou 

státech je nemožné dohledat konkrétní počty farem, které se agroturismem zabývají, protože 

není ucelené názvosloví, které mnohdy dle definic ani neodpovídá skutečnému záměru 

provozu. Právě Německo a Rakousko vlastní portály agrofarem s vymezenými počty. Česká 

tradice v provozování turistiky v zemědělském odvětví chybí. Nekompletnost nabízené služby 

snižuje atraktivitu a povědomí o možnosti trávení venkovské dovolené.  

V současnosti je existující nejednotnost názvů matoucí. Zlepšení dané problematiky by 

pomohlo k lepší orientaci v nabízených službách a k pozvednutí zájmu potenciálních hostů. 

Alpské tradiční země, v nichž se agroturismu úspěšně daří již několik dekád, by měly být 

inspirací státním složkám, které upravují legislativní normy. V obou zkoumaných státech 

chybí provázanost a kooperace ministerstev. Odděleně fungují zemědělské činnosti  

a propagace a podpora od sekce místního rozvoje. Stejně nedostatečně propracovaná a složitá 

je administrativa a byrokracie spojená s dotační politikou. Farmáři i přes zájem o finanční 

podporu svoje snažení ukončí právě na základě komplikovanosti řízení a schvalování. 

Tradice ve vývoji agrofarmaření v bývalém Československu chybí, viz obr. 8, 9. Komparačně 

jsou počty farem v Česku a na Slovensku oproti vyspělejším zemím, viz obr. 2, nižší  

a lokalizačně nevyvážené. Farmaření v Česku a na Slovensku postrádá kontinuitu. Vzhledem 

ke kolektivizaci byly rodinné objekty, jež by byly vhodné pro agroturismus, zničeny  

a v restitucích již nenavráceny v původní podobě (Kuna 2001). Sídelní struktura Česka  

i Slovenska má poměrně značné množství blízkých měst, hustou síť železnic  

a poměrně vyrovnaný rozvoj regionů. Zmíněné faktory zapříčinily, že venkov již pomalu 

ztrácí svoji identitu. S ohledem vysokého vlastnictví chat a chalup bude poptávka po 

venkovské turistice nízká (Kuna 2001).  

České i slovenské svazy zabývající se agroturismem, umožňují farmářům získat certifikáty 

pro podporu majitelů v jejich podnikání. Dotazovaní majitelé nevlastní ani se nepropagují 

oceněními či certifikáty, a to z důvodu nízké informovanosti. Kupříkladu v Rakousku si 

agroturismem vydělává téměř každý druhý farmář. Činnost je propagovaná i v kooperaci  

s místními informačními centry a portály (Thöndlová 2011). Zároveň je v zahraničí 

vybudovaná i vysoce kvalitní infrastruktura pro kola nebo jezdecké stezky pro koně, kolem 

nichž fungují restaurace nebo hospody.  
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Majitelka farmy Zababeč uvedla: „Vnímání agroturismu je shozený vnímáním regionu. Kraj 

nabízí skvělé agrofarmy, ale nedaří se jim z důvodu lokalizace v Ústeckým kraji.“(Voštová 

2017). Proto dochází k rozkolu ve vnímání lokality a nabízené služby jako takové. Siwek 

(2011) potvrzuje, že vnímání krajiny souvisí s mnoha percepčními faktory, jimiž mohou být 

kupříkladu právě vzdálenost, informovanost, přírodní prostředí, doporučení blízkých osob či 

státní nebo regionální politika.  
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KAPITOLA 7 

 

Závěr 
 

 

7.1  Shrnutí výsledků 
 

Výzkum se prokázal jako účelný a předkládá několik obohacujících poznatků. Komparace 

Ústeckého a Košického kraje prokázala, že vnímání agroturismu v obou krajích je téměř 

identické bez širších radikálních rozdílností.  

Ze šesti strukturovaných rozhovorů a 268 vyplněných dotazníků za oba kraje, bylo zjištěno, 

že agroturismus v současnosti zcela neodpovídá odborným definicím. S neprovázaností 

jednotlivých státních složek souvisí i nejednotnost v názvosloví ubytovacích objektů, které 

agroturismus v Česku a Slovenku farmáři poskytují. Podpora a vnímání agroturismu je  

i z těchto uvedených důvodů nízké. Alpské a tradiční země, kde je tradičnost v chodu 

dlouhodobá, by měly být příkladem dobrého fungování. Vyšší kvalifikace pracovníků  

a úroveň nabízených služeb by mohly přilákat další klientelu. 

Největším problémem zůstává, že oba regiony jsou málo propagované. Regionální akční 

skupiny či CzechTourism a Slovenská agentúra pro cestovný ruch by měly posílit 

marketingovou značku obou krajů. Diplomová práce prokázala, že Ústecký region je obecnou 

veřejností vnímán veskrze negativně. Z tohoto důvodu by se měla propagace zaměřit zejména 

na domácí klientelu a obyvatele. Zjištění je podložené tvrzením majitelky Farmy Zababeč. 

 Z ubytovací knihy hostů vyplývá že, všeobecně převažují zahraniční turisté, kteří nemají 

povědomí o negativním mediálním obrazu Ústeckého kraje. Z toho vyplývá apel na regionální 

rozvoj. Již Mrklasová (1988) spolu s Hrdličkou (1983) prokázali, že oblast s vyšší kvalitou 

životního prostředí zlepšuje vnímání oblasti a umocňuje preference pro cestování v dané 

lokalitě.  
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Dalším ze závěrů diplomové práce je, že obyvatelé Ústeckého kraje nemají vazbu k regionu, 

což vychází z historických konsekvencí pohraničního regionu v oblasti Sudet. Původní 

obyvatelstvo, které bylo generačně zakořeněné s tímto regionem, bylo násilně odsunuto  

a nahrazeno novým obyvatelstvem, které si dosud nemuselo vytvořit pevné vazby na region. 

Je to podložené tím, jak se majitelé provozoven střídají a nefunguje zde tradice  

v dlouhodobém podnikání z generace na generaci, jako je tomu v alpských zemích. Není zde 

to rodinné podnikání s úzkými vazbami na region. Naopak Košický region nebyl zasažen 

odsunem původního obyvatelstva, ale tradice z historicko-politických důvodů stále chybí. 

Největší problém u Košického regionu je nerozvinutost služeb cestovního ruchu. V komparaci 

se zahraničím je možné pociťovat nízkou úroveň propojenosti služeb tj. kooperace 

informačních center s ubytovacími objekty. Povědomí o tomto druhu cestování je stále nižší, 

než jak by potenciálně mohlo ve skutečnosti být. Kooperace mezi podpůrnými službami  

a soukromými objekty je nedostatečná a je zde velký potenciál pro zlepšení vzájemných 

vazeb.  

Sekáč dokládá přínosnost agroturismu pro společnost (TTG 2016). Turistům z velkých měst 

poskytuje bezprostřední kontakt s přírodou, aktivitami a řemesly, spojenými s venkovem  

i venkovskou kulturou. Přínosnou službou je i pro regiony, protože vytváří nová pracovní 

místa, podporuje upevnění sociálních vazeb a zachování venkovských tradic.  

Majitelka Ranče Šugov konstatuje: „Je důležité ho rozvíjet, protože návrat k přírodě je 

důležitý. Svět je dnes přetechnizovaný. Lidé si ani neuvědomují, jak moc agroturistiku 

potřebují.“ (Kuchař 2017), a proto je stále více potřebné venkovský CR podporovat. 

Mnohé evropské země jsou v tradici podnikání a četnosti nabízených služeb rozmanitější. 

Díky fungující propojenosti jednotlivých orgánů, dobře fungující reklamě a propagaci je 

agrofarmaření v zahraničí výnosným byznysem. Polsko v rámci propagace vsadilo na zábavní 

park Baltow (Durydiwka 2012), Německo s Rakouskem na bohatý přírodní potenciál s plnou 

turistickou vybaveností a příznivou dostupností a infrastrukturou. Francie a Řecko disponují 

specifickými vinnými nebo olivovými oblastmi, které lákají k navštívení. Český a slovenský 

agroturismus dle výsledků výzkumu nejvíce zaujal velice oblíbenými dětskými tábory 

s koňmi.  
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7.2  Možnosti dalšího výzkumu 
 

Během vzniku a utváření diplomové právě vzniklo několik zajímavých nápadů na detailnější 

pokračování tohoto výzkumu nebo navázání v jiné komparaci území. Další výzkum by bylo 

možné uskutečnit například v regionech, které nejsou strukturálně postižené a jsou v blízké 

vzdáleností od hlavních metropolí. Kupříkladu by mohlo být zajímavou otázkou, jak 

podnikání v oblasti agroturismu vnímají hospodáři ve Středočeském a Bratislavském kraji. 

Vzájemná komparace vyspělých a zaostalých regionů by mohla přinést pozoruhodné výsledky 

s více viditelnými rozdílnostmi. 

Možností je také do šetření začlenit polské regiony a zjistit, zda podobné historicko-politické 

faktory ovlivnily chod agroturismu i tam. Funguje v regionech jiná politika či odlišná 

legislativa pro provoz činnosti? Jak polský agroturismus funguje na trhu? Je agroturismus 

v Polsku vnímán jinak a jaký typ farmaření je zde nejrozšířenější?  

Ze zkušeností lze konstatovat, že zájem o agroturismus se stále zvyšuje a tento trend se 

předpokládá i v dalších letech (TTG 2016). Agroturismus však není dominující formou 

v globální sféře cestovního ruchu. Oslovuje jen specifickou klientelu, a proto je jeho rozvoj 

pomalejší (Kuna 2001). Budoucnost by mohla být k další expanzi příznivá, a to kvůli 

rostoucímu technickému pokroku, vysokému procentu urbanizace a zvyšujícímu se 

pracovnímu a každodennímu stresu. Návrat do přírody k pomalejšímu způsobu života 

poskytuje uvolnění a relaxaci v dnešním moderním způsobu života.  
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PŘÍLOHY 
 

Příloha 1 - Otázky k řízeným rozhovorům s majiteli vybraných objektů 

 

1. Jaké byly Vaše prvotní ambice, kam farmu směřovat? 

Podařilo se Vám všech představ dosáhnout?  

Co se zdařilo, a která očekávání se nenaplnila? 

 

2. Měnily se v průběhu let výrazně počty a struktura turistů ve Vašem hospodářském objektu? 

Co tento jev výrazně ovlivňovalo? 

 

3. Jaká je Vaše lůžková kapacita a její sezónní vytíženost? 

 

4. Využíváte možnosti čerpání evropských dotací? 

 

5. Existuje mezi Vámi a jinými farmáři forma spolupráce nebo konkurence? 

 

6. Zaměřovali jste se již od počátku založení objektu i na chov koní? 

 

7. Je pro Vás turismus hlavní výdělečnou činnosti? Bylo tomu tak vždy? 

 

8. Vlastní Váš objekt jakoukoliv formu ocenění, která by Vás mohla zvýhodňovat před 

konkurencí?  

 

9. Jaké konkrétní marketingové nástroje využíváte pro propagaci Vašeho objektu? 

 

10. Došlo v průběhu posledních let na farmě ke změnám, které radikálně ovlivnily činnost a 

fungování farmy? 

 

11. Jaká jsou Vaše budoucí představy a budoucí možný vývoj podnikatelské činnosti? 

 

12. Jaký je Váš názor na budoucnost agroturismu? 

 



 

Příloha 2 - Dotazník pro hosty farem - česká verze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení hosté,  

 

 

ráda bych Vás požádala o spolupráci na mém výzkumu. Zabývám se využíváním 

zemědělských farem/statků a trávením volného času. 

 

Jsem studentkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v navazujícím magisterském 

studiu, obor Regionální a politická geografie. Ve své diplomové práci se zaměřuji právě na 

oblast agroturistiky a prostřednictvím daného dotazníku se snažím analyzovat a hodnotit 

situaci agroturistiky v Česku a Slovensku a sledovat možnosti a rozdíly v jednotlivých krajích 

obou států, a proto zjišťuji i názory hostů navštěvujících vybrané farmy.  

 

Vyplnění samotného dotazníku Vám nezabere více jak 10 minut.  

 

Jestliže Vás tato problematika zajímá a měli byste zájem o zaslání vyhodnocených výsledků 

výzkumu, napište mi na email: rychnova.jitka@email.cz 

 

Mnohokrát děkuji, 

 

 

 

 

studentka 

Bc. Rychnová Jitka 

 

 

 

*Návod pro správné vyplnění dotazníku: 

Vždy je možná pouze jedna odpověď. Prosím, Vaše odpovědi vždy zaškrtněte. V sekci osobní 

údaje, prosím, vyplňte pohlaví, věk a místo trvalého bydliště.  

Každý dotazník je určen vždy jedné osobě a je anonymní. 

 

mailto:rychnova.jitka@email.cz


 

1. Už jste někdy navštívil/a za účelem rekreace tuto nebo jinou farmu/jiný statek na 

území Česka? 
 

a) ano 

b) ne 
 

2. Navštívil/a jste obdobnou farmu/obdobný statek za účelem rekreace mimo území 

Česka? 
 

a) ano, v _____________________ (stát) 

b) ne 
 

3. S kým jste se rozhodl/a strávit dovolenou na farmě/statku? 
 

a) sám/a 

b) s rodinou (manžel/ka (partner/ka), příp. děti) 

c) s přítelem/přítelkyní 

d) sám/sama s dětmi 

e) s přáteli 

f) jiné _______________________ 
 

4. Odkud jste se o dané farmě dozvěděli? 

*pouze jedna odpověď 
 

a) webové stránky farmy/statku 

b) stránka farmy/statku na sociální síti 

c) internet (jiný zdroj než vlastní stránky farmy) 

d) doporučení od známých 

e) noviny, časopisy 

f) cestovní kancelář 

g) jiné _______________________ 
 

5. Víte, že se tomuto stylu cestování říká agroturismus? 
 

a) ano 

b) ne 

 

6. Co je pro Vás rozhodujícím faktorem při výběru agroturistického pobytu?  

*možnost až 3 odpovědí  

a) dopravní dostupnost / 

vzdálenost 

b) hodnocení, certifikace 

c) čistota a hygiena 

d) velikost farmy 

 

 

 

 

 

 

e) činnosti farmy, které nabízí 

f) zvířata na statku 

g) cena 

h) poznat chod zemědělského podniku 

a vyzkoušení si řemesel 

i) jiné________________________



 

 

 

7. Co je Vaším hlavním motivem pro trávení agroturistické dovolené? 

________________________________________________________ 

 

8. Jakým aktivitám byste se chtěli na farmě věnovat? 

____________________________________________________________________ 
 

9. Proč jste se rozhodl/a strávit dovolenou právě na této farmě? 

(dostupnost, doporučení, cenová kategorie, výjimečnost, nabízené aktivity…) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

10. Jsou Vaše očekávání z pobytu naplněna? 
 

a) ano  

b) ne, proč______________________ 
 

11. Co by Vás od dalšího pobytu na jakékoliv farmě odradilo? 

*možnost i více odpovědí  

a) cena 

b) hluk 

c) žádné ocenění farmy (certifikace) 

d) blízkost města (nedostatek klidu a odpočinku) 

e) vzdálenost farmy (nejsem ochoten jet tak daleko) 

f) jiné ______________ 
 

12. Chtěl/a byste ještě v budoucnu navštívit i jinou obdobnou farmu? 
 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 
 

13. Máte nějaké návrhy na zlepšení agroturismu v České republice? 

Uveďte jaké: 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Věk:  

Stát a obec trvalého bydliště:  

Rodinný stav: svobodný/á , ženatý (vdaná), rozvedený/á , ovdovělý/á  

Výše dosaženého vzdělání: základní / výuční list / střední s maturitou / vysokoškolské 



 

 

Příloha 3 - Dotazník pro hosty farem - slovenská verze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení hostia,  

 

 

obraciam sa na Vás s prosbou o nadviazanie spolupráce na mojom výskume, ktorý sa zaoberá 

využitím agrofariem a trávením voľného času na nich. 

 

Som študentkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej na magisterskom stupni, kde 

momentálne študujem odbor Regionálnej a politickej geografie. Vo svojej diplomovej práci sa 

zameriavam práve na oblasť agroturistiky a prostredníctvom predkladaného dotazníka sa 

snažím analyzovať a hodnotiť situáciu agroturistiky v Slovenskej republike, a preto zisťujem 

informácie o hosťoch navštevujúcich vybranú agrofarmu. 

 

Vyplnenie samotného dotazníka Vám nezaberie viac ako 10 minút.  

 

Ak Vás táto problematika zaujíma a mali by ste zájem o zaslanie vyhodnotených výsledkov 

výskumu, napíšte mi mail: rychnova.jitka@email.cz 

 

 

Vopred Vám ďakujem, 

 

 

 

 

študentka 

Bc. Rychnová Jitka 

 

 

 

 

 

*Návod pre správne vyplnenie dotazníka: 

Vždy je možná len jedna odpoveď. Prosím, Vaše odpovede vždy zaškrtnite. V sekcii osobné 

údaje vyplňte pohlavie, vek a miesto trvalého bydliska.  

Každý dotazník je určený vždy pre jednu osobu a je anonymný. 
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1. Už ste niekedy navštívil/a za účelom rekreácie túto alebo inú farmu/iný statok na 

území Slovenska? 
 

a) áno 

b) nie 
 

2. Navštívil/a ste obdobnú farmu/obdobný statok za účelom rekreácie mimo územia 

Slovenska? 
 

a) áno, v _____________________ (štát) 

b) nie 

 

3. S kým ste sa rozhodli tráviť dovolenku na agrofarme? 
 

a) sám/a 

b) s rodinou 

c) s priateľom/priateľkou 

d) s deťmi 

e) s priateľmi 

f) iné………… 
 

4. Odkiaľ ste sa o danej agrofarme dozvedeli? 
 

a) webové stránky farmy/statku 

b) stránka farmy/statku na sociálnej sieti 

c) internet 

d) doporučenie od známych 

e) noviny, časopisy 

f) cez cestovnú kanceláriu 

g) iné _____________________________ 

 

5. Viete, že sa tento štýl cestovania nazýva agroturizmus? 
 

a) áno 

b) nie 

 

6. Čo je pre Vás rozhodujúcim faktorom pri výbere agrofarmy?  

*možnosť aj viacerých odpovedí 
 

a) dopravná dostupnosť / 

vzdialenosť 

b) hodnotenie, certifikácia 

c) čistota a hygiena 

d) veľkosť farmy 

e) činnosti farmy 

 

 

 

 

f) zvieratá na statku 

g) cena 

h) možnosť spoznania chodu 

agrofarmy a vyskúšanie si 

remesiel 

i) iné________________



 

 

7. Aké sú Vaše hlavné motívy pre trávenie dovolenky na agrofarme? 

________________________________________________________ 

 

8. Akým aktivitám sa chcete na agrofarme venovať? 

____________________________________________________________________ 
 

 

9. Prečo ste sa rozhodol/a stráviť dovolenku na tejto farme? 

dostupnosť, doporučenie, cenová kategória, výnimočnosť, ponúkané aktivity…) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. Sú Vaše očakávania z pobytu naplnené? 
 

a) áno  

b) nie, prečo______________________ 
 

11. Čo by Vás od ďalšieho pobytu na akejkoľvek farme odradilo? 

*možnosť viacerých odpovedí  
 

a) cena 

b) hluk 

c) žiadne ocenenie farmy (certifikácia) 

d) blízkosť mesta (nedostatok kľudu a odpočinku) 

e) vzdialenosť farmy (nie som ochotný/á ísť tak ďaleko) 

f) iné ______________ 
 

12. Chcel/a by ste ešte v budúcnosti navštívit aj inú obdobnú farmu? 
 

a) rozhodne áno 

b) skôr áno 

c) skôr nie 

d) rozhodne nie 
 

13. Máte nejaké návrhy na zlepšenie agroturizmu na Slovensku? 

Uveďte aké: _____________________________________________________ 

 

Identifikačné údaje: 

 

 

 

 

 

Vek:  

Miesto trvalého bydliska:  

Rodinný stav:  

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:  



 

 

Příloha 4 - Dotazník pro hosty farem - německá verze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Gäste,  
 

ich möchte Sie um Ihre Hilfe und die Zusammenarbeit bitten. Dieser Fragebogenist ist ein 

Teil meiner Diplomarbeit und wird mir als Helfer für meine Forschung dienen. Mein 

Diplomarbeit Thema heißt: Die Perzeption des Agrotourismus in den ausgewählten Regionen 

in der Tschechischen Republik und in der Slowakei.  
 

Ich bin die Studentin der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Karlsuniversität im Fach 

Geografie. Mein Ziel ist die Situation „auf den Agrofarmen“ in der Slowakei und in 

Tschechien beschreiben. Im Mittelpunkt meiner Forschung stehen die Gäste, die die 

ausgewählten Agrofarmen besucht haben und die Informationen über sie feststellen. 

 

Den Fragebogen auszufüllen nimmt nicht mehr als 10 Minuten Ihrer Zeit.  

 

Falls Sie sich für dieses Thema interessieren, schicken Sie mir bitte ein E-Mail 

rychnova.jitka@email.cz 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Zusammenarbeit. 

 

 

 

 

Die Studentin 

Rychnová Jitka 
 

 

 

 

 

*Anleitung zum Ausfüllen des Fragebogens: 

Nur eine Antwort ist möglich. Bitte, kreuzen Sie Ihre Antworten. In der Sektion den 

Kontaktangaben füllen Sie Ihr Alter und die Stadt, in der Sie gerade wohnen, aus. Ihren 

Familienstand und Ihren Bildungsgrad füllen Sie bitte auch. Jeder Fragebogen ist nur für eine 

Person bestimmt und ist anonym. 
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1. Haben Sie schon eine Farm oder anderen Hof für Erholung in Tschechien oder in 

der Slowakei besucht? 
 

a) ja, in_____________________________ 

b) nein  

 

2. Haben Sie eine ähnliche Farm oder ähnlichen Hof für Erholung im Ausland 

besucht? 
 

a) ja, in _____________________________ (der Staat) 

b) nein 

3. Mit wem sind sie gekommen?  
 

a) allein 

b) mit der Familie (der Ehemann, die Ehefrau) 

c) mit dem Partner, mit der Partnerin 

d) mit dem/n Kind(ern) 

e) mit Freuden 

f) sonstiges:_____________________________ 
 

4. Wie haben Sie von der Agrofarm erfahren? 
 

a) an der Webseite des Bauernhofes 

b) per Sozialnetz 

c) im Internet 

d) von den Bekannten/Freunden 

e) aus den Zeitungen/Zeitschriften 

f) im Reisebüro 

g) sonstiges: _____________________________ 
 

5. Wissen Sie, dass dieses Reisen heiβt „Agroturismus“? 
 

a) ja 

b) nein 
 

6. Was ist/sind für Sie der/die Entscheidungsfaktor/en bei der Auswahl der 

Agrofarm?  

* Mehr Antworten möglich 

 
a) Verkehrsanbindung/ 

Entfernung 

b) Ruf, Bewertung 

c) Sauberkeit und Hygiene 

d) Größe der Agrofarm 

e) Tätigkeiten der Agrofarm, 

die im Angebot stehen  

 

 

 

 

f) Vielfältigkeit der Haustiere 

g) Preis 

h) Die Möglichkeit des 

Betriebslauf kennenzulernen 

und sich verschiedene 

Handwerke versuchen  

i) sonstiges: ___________



 

 

7. Was sind Ihre Hauptmotive für den Urlaub auf der Farm? 

___________________________________________________________________ 

 

8. Welchen Tätigkeiten möchten Sie sich auf der Farm widmen?  

___________________________________________________________________ 

 

9. Warum haben Sie sich entschieden, auf dieser Farm den Urlaub zu verbringen? 

(Zugänglichkeit, Empfehlung, Preiskategorie…) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

10. Hat Ihren Aufenthalt die Erwartungener erfüllt? 
 

a) ja 

b) nein, warum______________________ 
 

11. Was kann es Sie von den nächsten Aufenthalt abraten? 

*mehre Antworten möglich 
 

a) Preis 

b) Lärm 

c) kein Zertifikat 

d) Stadt in der Nähe (keine Stille) 

e) Entfernung der Farm  

f) sonstiges:______________ 
 

12. Möchten Sie in der Zukunft ähnliche Farm noch besuchen? 
 

a) bestimmt ja 

b) eher ja 

c) eher nein 

d) bestimmt nein 

 

13. Haben Sie Vorschlage für die Verbesserung des Agroturismus in Tschechien oder 

in der Slowakei? 

Nennen Sie:_____________________________________________________ 

 

Kontaktangabe: 

 

 

 

 

Alter:  

Nationalität  

Wohnsitz:  

Familienstand:  

Bildungsgrad:  



 

 

Příloha 5 - Dotazník pro hosty farem - anglická verze 

 

 

 

 

 

 

 

Dear guests, 

I would like to ask you for cooperation on my research. I am dealing with the use of farms 

and leisure activities. 

I am a student of the Faculty of Natural Sciences at the Charles University in the master 

program of Regional and Political Geography. I focus on agrotourism in my thesis. Through 

this questionnaire I try to analyze and evaluate the situation of agrotourism in the Czech 

Republic and Slovakia. I sum up the possibilities and differences in individual regions of the 

two states and therefore I also research the opinions of guests visiting selected farms. 

Completing this questionnaire will not take more than 10 minutes. 

If you are interested in this topic and you would like to receive the results of this research, 

please email me: rychnova.jitka@email.cz 

 

Thank you very much, 

 

student 

Bc. Rychnová Jitka 

 

 

 

* Instructions for filling in the questionnaire correctly: 

There is always only one answer. Please, always check out your answers. In the Personal 

Information section, please fill in the gender, age and place of residence. 

Each questionnaire is determined for one person only and it is anonymous. 
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1. Have you ever visited this or any other farm for recreation in the Czech Republic 

or in Slovakia? 
 

a) yes, where_____________________ 

b) no 
 

2. Have you visited a similar farm for recreation outside of the Czech Republic and 

of Slovakia? 
 

a) yes, in _____________________ (country) 

b) no 
 

3. Who have you decided to spend the holiday on the farm with? 

 

a) alone 

b) with the family (spouse, or children) 
c) with boyfriend / girlfriend 
d) alone with childern 

e) with friends 
f) other _______________________ 

 

4. Where did you find out the information the farm about? 

* One response only 
 

a) the farm website 

b) the farm page on the social network 
c) the internet (a ressource other than a farm's own website)  

d) recommendations from friends 

e) newspapers, magazines 

f) a travel agency 

g) other _______________________ 
 

5. Are you aware that you are currently a member of agrotourism? 
 

a) yes 

b) no 

6. What is the decisive factor in choosing an agrotourist stay for you? 

*Up to 3 answers 

 

a) accessibility / distance 

b) reviews, certification 
c) cleanliness and hygiene 
d) farm size 

e) additional farm activities 
 

 

 

 

 

 

 

 

f) animals on the farm 
g) price 

h) to get to know the running of a farm 

and to try out crafts 
i) other________________________ 
 



 
 

7. What is your main motive to spend your holidays in agrotourism? 

___________________________________________________________________ 

 

8. What activities would you like to try to do on the farm? 

____________________________________________________________________ 

9. Why have you decided to spend your holiday on this farm? 

(availability, recommendations, price category, uniqueness, offered attractions ...) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Has this stay met your expectations? 
 

a) yes 

b) no, why______________________ 
 

11. What would draw you back from your next stay at any farm? 

*more answers possible 

 

a) the price 

b) noise 

c) absence of certification 
d) proximity to the city (lack of peace and quiet) 

e) distance of the farm (I am not willing to go so far) 
f) other ______________ 

 

12. Would you like to visit another similar farm in the future? 
 

a) definitely yes 

b) rather yes 

c) rather no 

d) definitely no 
 

13. Do you have any suggestion of improvement in the agrotourism in the Czech 

Republic or in Slovakia? 

_________________________________________________________________ 

Personal Information 

Age:  

Nationality:  

Country and city of permanent residence:  

Marital status single/ married /divorced /widowed 

Achieved education: primary/ high school/ university 



 
 

Příloha 6 - Ranč Šugov, hospodářský objekt na Slovensku, obec Medzev 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autorka dne 4. 7. 2017 

 

 

Příloha 7 - Ranč U Trapera, hospodářský objekt na Slovensku, obec Hrabušice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autorka dne 7. 7. 2017 

 

 

 

 



 

 

Příloha 8 - Farma na Samelovej lúke, hospodářský objekt na Slovensku, obec Stratená 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autorka dne 6. 7. 2017 

 

Příloha 9 - Selský Dvůr, hospodářský objekt v Česku, obec Perštejn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autorka dne 18. 7. 2017 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 10 - Farma Zababeč, hospodářský objekt v Česku, obec Zababeč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autorka dne 25. 7. 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: webové stránky Ranče U Matěje: http://www.rancumateje.cz/ 

Příloha 11 - Ranč U Matěje, hospodářský objekt v Česku, obec Blatno 


