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Abstrakt 

Práce se je zaměřena na agroturistiku, která je šetrným druhem cestovního ruchu, chová se 

k přírodě tak, aby ji zatěžovala co nejméně a tím podpořila udržitelný rozvoj cestovního 

ruchu. Cílem práce je zmapovat oblast agroturistiky.  

Teoretická část detailně popisuje pojem agroturistika a vysvětluje jeho podstatu a význam, 

porovnává české prostředí agroturistiky s prostředím zahraničním, představuje instituce, které 

působí v oblasti agroturistiky a jí nadřazené venkovské turistiky. Praktická část je tvořena 

dotazníkovým šetřením, které zjišťuje, zda lidé mají pojem agroturistika v povědomí, co si 

pod tímto pojmem představují a jaký mají k tomuto druhu cestovního ruchu postoj. Dále je 

využita metoda pozorování, která detailněji popisuje dvě farmy. Jedná se o farmu Košík a 

farmu Zababeč. 

Klíčová slova: Šetrný cestovní ruch, udržitelný rozvoj, venkovská turistika, agroturistika, 

marketingový mix cestovního ruchu, zahraniční agroturistika 

 

Abstract 

The thesis is focused on agrotourism, which is a frugal kind of tourism, behaves to the nature, 

so that it burdened the least and thus support a sustainable tourism development. The aim is to 

describe the area of agrotourism. 

 

Theoretical part describes in detail the concept of agrotourism and explains its meaning and 

importance, comparing the Czech touristic environment with the foreign one, describes the 

institutions that operates in the agrotourism and rural tourism. The practical part is made up of 

a questionnaire survey, which determines whether people have the notion of tourism in the 

consciousness or what they mean by this term and what is their position to the agrotourism. 

Furthermore, the observation method is used, which describes in detail two farms. It is a farm 

Košík and a farm Zababeč. 

 

Keywords: Frufal tourism, sustainable development, rural tourism, agrotourism, marketing 

mix of tourism, international agrotourism 
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Úvod 

Cestovní ruch a turismus patří mezi odvětví, které nabízí velmi početnou škálu produktů a 

služeb. V poslední době se cestovní ruch více zaměřuje na ochranu životního prostředí. A to 

hned z několika důvodů. K nim patří například stále se zvyšující nároky na využívání 

přírodních zdrojů. Proto do odvětví cestovního ruchu proniká pojem udržitelný rozvoj. 

Protože cestovní ruch spadá do velmi rychle se rozvíjejících odvětví, přináší neustálé změny. 

Kvůli těmto změnám by mohlo dojít k  přetížení krajiny a přírody anebo k vyčerpání 

přírodních a kulturních zdrojů, které nám svět nabízí. Proto v rámci udržitelnosti vznikla 

šetrnější forma cestovního ruchu, která se snaží výše zmíněné aspekty eliminovat a předcházet 

jim. Jako úspěšně udržitelný a šetrný druh turismu se prokázal venkovský cestovní ruch, pod 

který spadá agroturistika. 

Agroturistika se řadí mezi šetrné formy cestovního ruchu a patří mezi jeden z nejvíce se 

rozvíjejících druhů cestovního ruchu současné doby. Agroturistikou se zjednodušeně řečeno 

rozumí odvětví cestovního ruchu zaměřené na zemědělství, pobyt na farmě ve venkovském 

prostředí v bezprostřední blízkosti domácích zvířat a farmářské rodiny. Venkovský cestovní 

ruch a pod něj spadající agroturistika jsou vedlejším zdrojem příjmu pro podnikatelské 

subjekty, přinášejí pracovní příležitosti pro místní obyvatelstvo, podporují zachování tradic a 

také zachování původní krajiny. Jelikož je agroturistika v České republice ve své vývojové 

fázi (a to hlavně ve srovnání s některými ostatními evropskými zeměmi) a představuje tzv. 

fenomén cestovního ruchu, bude v této práci podrobněji rozpracována. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí, první z nich je částí teoretickou, druhá 

praktickou. 

Část teoretická se zaměřuje na vymezení základních pojmů. Nejprve obecně definuje pojem 

cestovní ruch. Podrobněji se zde probere rozdělení cestovního ruchu a dále se práce dostane 

do detailního popisu agroturistiky, jejího poslání a významu. V práci jsou popsány důležité 

povinnosti a závazky, které provozovatel agroturistické farmy musí dodržovat pro správný 

rozvoj a chod farmy. 

Následující kapitoly podrobněji popisují marketingový mix cestovního ruchu a agroturistiky, 

dále jsou v práci uvedeny organizace a instituce, které působí v oblasti agroturistiky a jí 

nadřazené venkovské turistiky. V konečné fázi teoretické části bude čtenář seznámen se 
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stavem agroturistiky v zahraničí a dozví se, v čem například agroturistika České republiky 

zaostává za agroturistikou zahraniční. 

Druhá část bakalářské práce, která je zaměřena prakticky, se soustřeďuje již na konkrétní obor 

cestovního ruchu – na agroturistiku. Tato část obsáhne zpracování elektronického dotazníku a 

informace o dvou českých farmách navštívených autorkou práce. 

Hlavním cílem práce je představit pojem agroturistika, jako fenomén cestovního ruchu dnešní 

doby, a zmapovat problematiku spojenou s agroturistikou a cestovním ruchem. Čtenář by si 

měl po přečtení práce umět představit, co se pod pojmem agroturistika skrývá a co si pod ním 

představit. Bude vědět, co ho může potkat při dovolené strávené na farmě a dozví se 

podrobněji o institucích a organizacích věnujících se cestovnímu ruchu, agroturistice a jiným 

druhům cestovního ruchu a cestování obecně. Seznámí se s dalšími druhy cestovního ruchu, 

které agroturistiku obklopují a pozná i to, jaká je současná situace české agroturistiky ve 

srovnání se zahraničním prostředím.  

Autorka se nejvíce zaměřuje na pojem agroturistika a další informace s tímto pojmem 

spojené. V závěru autorka vytyčí návrhy a doporučení pro agroturistiku v České republice a 

zhodnotí a provede analýzu elektronického dotazníku, jehož cílem je zjistit to, zda obyvatelé 

České republiky mají pojem agroturistika ve svém  povědomí. Výsledky by se mělo dojít 

k závěru, zda zvýšit propagaci tohoto šetrného druhu cestovního ruchu či zda se situací 

spojenou s agroturistikou nedělat nic. V další části závěru bakalářské práce autorka popíše 

dvě vybrané osobně navštívené farmy.  

Při zpracování práce bude použita především metoda sumarizace informací, analýza dat 

získaných z odborné literatury a analýza informací získaných prostřednictvím metody 

dotazníku a metody pozorování.  

Podkladové informace pro bakalářskou práci jsou čerpány především z publikací týkajících se 

problematiky cestovního ruchu a agroturistiky. Budou využity jak primární zdroje informací, 

tak i zdroje sekundární. Pro teoretickou část bude využito literatury určené pro studium 

agroturistiky, cestovního ruchu a dále také literatura pro studium marketingu. Další část údajů 

a informací bude čerpána prostřednictvím internetových stránek. 

Problematika cestovního ruchu v obecném pojetí se v literatuře a v tisku vyskytuje poměrně 

hojně. Problematika agroturistiky se ale bohužel už v tak bohatém množství v tisku 
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neobjevuje a v podstatě neexistuje žádný český časopis, který je přímo na tuto problematiku 

zaměřen. Autorka čerpá z jednotlivých článků časopisů a novin zabývajících se zemědělstvím 

nebo cestovním ruchem. Jedná se o odborné časopisy a  noviny s názvy Zemědělec, Náš chov, 

Farmář, časopis C.O.T. Business nebo Zemědělská ekonomika. 
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Metodika řešení práce 

Mezi metody, které jsou využity v praktické části bakalářské práce, patří metoda dotazovaní a 

metoda pozorování. 

Metoda dotazování 

Dotazování je jednou z nejstarších metod marketingového výzkumu. Jde o nástroj, který se 

používá nejčastěji ke zjišťování základních informací. Sestavování jakéhokoliv dotazníku, 

jeho struktura a formulace otázek, jsou velmi důležité.  

V bakalářské práci je využito elektronické dotazování, jakožto jedna z nejmodernějších metod 

sběru dat, která je závislá na využití počítačové techniky. Tato metoda je jednou 

z nejrychlejších metod zpracování dat a nezasahuje do finanční složky výzkumu, protože tato 

forma je levná. 

V elektronickém dotazníku jsou využity různé typy otázek – otevřené, uzavřené a metoda 

škálování.  

U otevřených otázek se autor ptá dotazovaných standardizovanými otázkami, na které dostává 

nestandardizované a různé odpovědi. Velikou nevýhodou těchto otázek je to, že analýza a 

zpracování výsledků je časově náročné a může zasáhnout i do zvýšení nákladů průzkumu. 

Uzavřené otázky jsou standardizované z obou stran – jak ze strany autora dotazníku, tak ze 

strany dotazovaného. U uzavřených otázek platí to, že jsou u nich vždy možnosti výběru, tím 

pádem si respondent nemusí „lámat hlavu“ vymýšlením odpovědí a jednoduše zatrhává 

odpovědi předem vypsané.  

U uzavřených otázek v bakalářské práci se objevily otázky dichotomické, které mají 

jednoduché finální zpracování (odpovědi jsou jednoznačným výběrem „ano – ne“ apod.). 

Dále se objevila jedna otázka trichotomická, která se vyznačuje odpověďmi „ano – ne – 

nevím.“ Respondenti v elektronickém dotazníku odpovídali většinou na polytomické 

uzavřené otázky, u nichž je výběr z několika odpovědí. Jelikož výběr z polytomických 

odpovědí může být pro respondenta jakýmsi omezením, k některým uzavřeným 

polytomickým otázkám byla přidána polozavřená odpověď „jiné“ s možností vlastního 

vyjádření odpovědi. Jedna otázka v dotazníku je hodnocena metodou škálování. 
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Dotazník se skládá z úvodních otázek týkajících se cestovního ruchu, z otázek filtračních, 

z otázek specifických a v neposlední řadě z otázek identifikačních (demografických). 

Metoda pozorování 

Pozorování patří do činností každodenního života. Probíhá na základě toho, že člověk 

pozoruje událost, která se děje a ukládá do paměti údaje o této pozorované události, ze které 

se na závěr vyvodí finální shrnutí.  

Pozorovatel do pozorovaných aktivit nijak nezasahuje a probíhá bez jakéhokoliv rušení. 

Průběh této metody je založen na pozorování chování pozorovaného, na pozorování jeho 

emocí a pocitů, kterými se vyjadřuje a podobně. 

Existuje několik typů pozorování (přičemž pozorovaná situace může být přirozená nebo 

uměle vyvolaná): 

• skryté – zjevné (zřejmé) 

• standardizované – nestandardizované 

• přímé - nepřímé 

• osobní – mechanické (za využití technických zařízení). 

V bakalářské práci bude využito pozorování zjevné, nestandardizované, přímé a osobní. 

Ve zjevném pozorování se  pozorovatel nijak netají svou přítomností a dává během výzkumu 

i někdy najevo, že průzkum provádí. Pozorované subjekty  tedy vědí, že jsou pozorované, což 

někdy může být bohužel nevýhodou, protože výsledky průzkumu mohou být zkreslené – 

pozorovaní lidé se mohou chovat jinak, než obvykle apod. 

Nestandardizované pozorování je typ pozorování, které probíhá na základě toho, že 

pozorovatel má určen cíl, úkol nebo určité požadavky, které by měly výsledky pozorování 

přinést. Pozorovatel není na nic přesně vázán a záleží jen na něm, jak pozorování bude 

probíhat, protože má zcela veškerou volnost. Výhodou nestandardizovaného pozorování může 

být například to, že jeho přínosem a pozitivem je přínos údajů a výsledků v plném znění a 

bohatosti. 
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Pozorování přímé je pozorování probíhající ve stejné chvíli s pozorovaným objektem, jevem 

či činností.  

Osobní pozorování se rovná pozorování bez využití technických pomůcek a zařízení. K zápisu 

většinou slouží tužka a papír, tím pádem je se zapisováním probíhajících událostí více práce. 

Pozorovatel musí zaznamenávat to, co opravdu slyší a vidí; ne to, co by chtěl slyšet a chtěl 

vidět. [7], [10] 
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1. Cestovní ruch a pojem „EKO“ 

Cestovní ruch, stejně jako jiná odvětví služeb, jde s fenoménem dnešní doby – být co 

nejekologičtější. Být ekologický znamená chovat se šetrně k přírodě, chránit životní prostředí 

a vyrábět ekologicky šetrné výrobky, které jsou k životnímu prostředí šetrné a neničí ho. 

1.1 Cestovní ruch – definice 

„Cestovní ruch je dočasná změna místa pobytu, tj. cestování a přebývání mimo své obvyklé 

místo trvalého bydliště, zpravidla ve volném čase za účelem rekreace, rozvoje poznání a 

spojení mezi lidmi.“1 

„Cestovní ruch je definován jako činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo 

její běžné životní prostředí a to na dobu kratší než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty 

je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě.“ 2 

 „Cestovní ruch zahrnuje aktivity lidí, kteří cestují na místo nebo se zdržují na místě mimo své 

obvyklé bydliště ne déle než jeden rok za účelem zábavy, obchodními účely a z jiných 

důvodů.“3 

Cestovní ruch (turismus) je odvětví úseku služeb zabývající se cestováním, ubytováním, 

stravováním a poskytuje řadu dalších různorodých služeb pro turisty. Cestovní ruch tvoří 

významnou část hospodářství jednotlivých zemí a je v něm zaměstnáno více než 100 milionů 

lidí z celého světa. [3], [5] 

1.2 Rozdělení cestovního ruchu 

Agroturistika je společně s dalšími druhy turistiky součástí cestovního ruchu. Cestovní ruch je 

rozvinuté odvětví zahrnující turistická zařízení, která poskytují ubytovací a stravovací služby. 

Je to sektor služeb, tedy sektor terciální, který slouží k uspokojování potřeb spotřebitelů, 

přispívá ke zvyšování životní úrovně a v neposlední řadě poskytuje nespočetné možnosti 

využívání volného času. Cestovní ruch dále zahrnuje dopravu a dopravní služby, turistická 

                                                

1 HESKOVÁ, Marie, Základní problémy cestovního ruchu, VŠE Praha, 1999, s. 12 
2 KOLEKTIV AUTORŮ, Cestovní ruch I., VŠE Praha, 2004, s. 12 
3 Zdroj: Agenda 21 pro průmysl cestovního ruchu. C. O. T. Business, č. 2, 1999, C. O. T. media s. r. o., s. 15 
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informační zařízení a informační služby obecně, průvodcovské služby, cestovní kanceláře a 

jiné. Díky cestovnímu ruchu dochází k prolínání tradic a kultur různých zemí a má kladný 

dopad na jejich zachování. Dále se cestovní ruch podílí na ochraně životního prostředí a 

na mnoha dalších faktorech.  

Cestovní ruch se rozděluje do několika úseků. Druhy cestovního ruchu jsou: rekreační, 

sportovní, kulturní a společenský nebo profesionálně zaměřený (viz obr. 1, s. 11). Rekreační 

cestovní ruch se dále může ještě rozdělit na cestovní ruch pobytový a aktivní turistiku.  

Do rekreačního druhu cestovního ruchu je zařazena i venkovská turistika, pod kterou spadá 

agroturistika. „Při ní se rekreační pobyt na venkově často pojí s ubytováním v zemědělské 

usedlosti, někdy i s jízdou na koni nebo i s výpomocí při zemědělských pracích.“4  

 

Obr. 1 Druhy cestovního ruchu 4 

Cestovní ruch můžeme rozčlenit do jednotlivých forem závisejících na určitých faktorech. 

Zde mluvíme o cestovním ruchu krátkodobém a dlouhodobém (trvajícím déle než tři dny), 

sezónním a celoročním, volném a vázaném, domácím (cestování lidí na jejich státním území) 

nebo zahraničním (cestování na území jiného státu) anebo o cestovním ruchu individuálním či 

skupinovém, závisejícím na počtu účastníků.  

Cestovní ruch je ovlivňován mnoha vnějšími i vnitřními faktory. Je rozdělen do několika 

skupin podle toho, v jaké oblasti se vyskytuje a funguje. Zde hovoříme o oblastech 

s mezinárodním, celostátním, regionálním nebo místním významem. Faktory ovlivňující 

                                                

4 POUROVÁ Marie, Agroturistika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2002, s. 13-14 
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cestovní ruch se také rozdělují do několika skupin. Jsou to faktory ekonomické, 

demografické, sociální, politické, právní a technické. [7], [8], [9] 

1.3 Zelený cestovní ruch  

Cestovní ruch zaměřený na ohleduplné chování se k přírodě a životnímu prostředí se nazývá 

zelený cestovní ruch. Je to takzvaný šetrný cestovní ruch. Je u něj kladen důraz na to, aby byl 

prováděn v mírněji osídlených oblastech, ve volné krajině. Jedním z hlavních aspektů tohoto 

typu cestovního ruchu je respektovat přírodu a krajinu a chránit ji při současné aktivní 

činnosti člověka. Ohleduplnost se dále klade na historické a kulturní bohatství určité oblasti či 

na mezilidské vztahy. Prostřednictvím zeleného cestovního ruchu se lidé snaží více splynout 

s přírodou a prostředím kolem nich.  

Zelený cestovní ruch, někdy také nazýván jen jako „nová forma cestovního ruchu se zájmem 

o ochranu životního prostředí,“ se rozděluje na ekoturistiku a venkovskou turistiku 

(venkovský cestovní ruch). Venkovský cestovní ruch se dále rozčleňuje na agroturistiku a 

ekoagroturistiku. [8], [25] 
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2. Šetrný cestovní ruch a ochrana životní prostředí 

Životní prostředí je v podstatě vše, co obklopuje člověka. Jsou to fyzické a biologické zdroje 

planety, na nichž závisí přežití lidské společnosti. Životní prostředí vytváří přirozené 

podmínky existence organismů, a to i člověka, a je předpokladem jejich dalšího vývoje. 

Člověk a společně s ním všechny žijící subjekty jsou s životním prostředím v každodenním 

styku. Životní prostředí je tedy soubor všech činitelů, které na živé subjekty působí přímo 

i nepřímo. Cestovní ruch ovlivňuje okolní prostředí přímo.  

Cestovní ruch zasahuje do životního prostředí a je spojen s ekologickou zátěží. Proto se 

odborníci z oblasti cestovního ruchu zabývají ochranou životního prostředí a to hlavně 

v otázce takové, aby právě životní prostředí co nejméně poškozovali a ničili. Ve shrnutí by se 

tedy dalo napsat, že cestovní ruch má na životní prostředí jak pozitivní, tak i negativní vlivy. 

Mezi ty negativní se řadí např. tlak na přírodní zdroje, nežádoucí sociální a kulturní dopady 

(poškozování památek nebo narušení tradičního života místních obyvatel), znečišťování vody, 

půdy a ovzduší. Pozitivní dopady cestovního ruchu na životní prostředí jsou např. snaha 

cestovního ruchu o zlepšení kvality životního prostředí, lepší vnímání hodnot světového 

přírodního a kulturního bohatství, ekonomický přínos k ochraně životního prostředí anebo 

změna masového turismu na trvale udržitelný cestovní ruch. 

Do úzké souvislosti s ochranou životního prostředí se dává pojem „trvale udržitelný rozvoj 

cestovního ruchu.“ Udržitelný rozvoj bývá definován jako zajišťování potřeb účastníků 

cestovního ruchu takovým způsobem, který pomáhá rozvoji území, s přihlédnutím k šetrnému 

využívání přírodních a kulturních hodnot a vede k dlouhodobé prosperitě dané oblasti, aniž by 

ohrozil uspokojení potřeb budoucích generací. Je to takový způsob rozvoje, který naplňuje 

potřeby doby přítomné, aniž by ochuzoval dobu budoucí, zastupovanou  budoucími 

generacemi, které si budou chtít plnit svá přání a potřeby. 

„Udržitelný rozvoj je takový druh rozvoje, který odpovídá požadavkům současnosti a 

neomezuje schopnost budoucích generací zajistit si totéž.“5 

S udržitelným rozvojem se ruku v ruce pojí i pojem „udržitelná turistika.“ „Udržitelný rozvoj 

turistiky uspokojuje potřeby současných turistů a hostitelských regionů a zároveň chrání a 

                                                

5 Zdroj: Agenda 21 pro průmysl cestovního ruchu. C  .O. T. Business, č. 2, 1999, C. O. T. media s. r. o., s. 15 
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zvyšuje tyto možnosti do budoucna. Má vést k řízení všech zdrojů, a to tak, aby byly 

uspokojeny ekonomické, sociální a estetické potřeby při zachování kulturní integrity, 

nejdůležitějších ekologických procesů, biologické různorodosti a procesů, které umožňují 

život. Produkty udržitelné turistiky jsou produkty, které fungují v souladu s místním životním 

prostředím, společností a kulturou tak, aby z nich životní prostředí, společnost a kultura měly 

užitek, a aby se nestaly obětí rozvoje turistiky.“ 6  

Cestovní ruch má mnoho přínosů pro rozvoj území. Vytváří nové pracovní příležitosti 

ve službách cestovního ruchu a dalších odvětvích, přispívá k poznání nových míst a 

napomáhá pochopit kulturu jiných národů a příjmy cestovního ruchu jsou často významnou 

položkou rozpočtů krajů nebo obcí.  

Šetrný cestovní ruch je (jak již bylo napsáno) propojen s ochranou životního prostředí. 

Životní prostředí je systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního 

světa, které jsou ve stálé interakci s člověkem a dalšími objekty. Mezi přírodní složky 

životního prostředí se řadí voda, půda, ovzduší, živočichové, rostliny a člověk. Umělé složky 

jsou např. uměle vyrobené látky, hotové výrobky, budovy nebo stavby. Umělé složky jsou 

jednoduše řečeno takové složky, které neexistovaly v přírodě vždy, ale vznikly činností či 

zásahem člověka. Do sociální složky se řadí vztahy mezi jedinci nebo skupinami lidí v dané 

populaci nebo společenství.  

Životní prostředí je spjato se zákony na ochranu životního prostředí. Patří mezi ně tyto 

zákony: 

• Zákon o životním prostředí (Zákon č.17/1992 Sb.) 

• Zákon o ochraně  ovzduší (Zákon č. 86/2002 Sb.) 

• Zákon o ochraně přírody a krajiny (Zákon č.114/1992 Sb.) 

• Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zařízení (Zákon č. 18/1997 

Sb.) 

                                                

6 Zdroj: Agenda 21 pro průmysl cestovního ruchu. C. O. T. Business, č. 2, 1999, C. O. T. media s. r. o., s. 15 
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• Zákon o České inspekci životního prostředí (Zákon č.282/1991 Sb.) 

Mezi šetrné formy cestovního ruchu patří ekoturistika a venkovský cestovní ruch. 

Pod venkovský ruch ještě spadá agroturistika a ekoagroturistika. [21] 

2.1 Ekoturistika  

Ekoturistika, jako první druh šetrného cestovního ruchu, je takový druh turistiky, který se 

zabývá poznáváním přírodních oblastí tak, aby nedocházelo k jejich poškozování a 

narušování. Je to jedna z forem udržitelného rozvoje turismu. Ekoturistika je založena 

na pochopení vztahu člověka a životního prostředí. Pod ekoturistiku spadá poznávání 

chráněných přírodních oblastí, přírodních rezervací a národních parků. Jedinci, kteří provádějí 

tento druh cestování, se k přírodě chovají slušně, ohleduplně a jsou vůči ní zodpovědní. 

Ekoturistika poskytuje jejím zájemcům nevšední typ dovolené, která obsahuje jak vzdělávací, 

tak i výchovné prvky, člověk při ní putuje přírodou a pozoruje ji. [3], [8], [26] 

2.2 Venkovská turistika 

Venkovská turistika je taková forma šetrného cestovního ruchu, která je stejně jako 

ekoturistika spjata s přírodou a krajinou a navíc také s venkovským prostředím. Venkovská 

turistika se od cestovního ruchu ve městě odlišuje tím, že je umisťována do vesnických oblastí 

a malých měst, na samoty nebo do chatových oblastí. Pod venkovskou turistiku spadají 

veškeré aktivity volného času, které se do venkovského prostředí mohou zařazovat. 

Do venkovské turistiky se řadí další dva druhy turismu - agroturistika a ekoagroturistika. 

V souvislosti s venkovskou turistikou je opět třeba zmínit pojmy jako ochrana životního 

prostředí a šetrnost k životnímu prostředí. [3], [8], [9], [27] 
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2.2.1 Agroturistika 

Agroturistika je specifickou formou venkovské turistiky. Je to druh cestovního ruchu, který je 

vázán na zemědělskou farmu, na ekofarmu či na statek, na zemědělství obecně. Pobyt na 

farmě se vyznačuje rodinným prostředím, kde si každý turista najde svou náplň volného času 

od projížďky na koních, přes práci na farmě, až po ochutnávku či nákup čerstvých produktů 

z farmy. 7 

Turisté při jejich pobytu na dovolené žijí na agrofarmách či statcích a většinou bydlí 

v chalupě, domě nebo penzionu společně s farmářskou rodinou, často se stravují společně 

s farmářskou rodinou, která zpětně poskytuje svým návštěvníkům aktivní program. Lidé se po 

farmě mohou volně pohybovat, mohou zemědělcům pomoci s chodem farmy a vyzkoušet si 

většinu prací na farmě „na vlastní kůži.“ Farmářská rodina svým hostům nabízí mnoho druhů 

aktivit a zábavu, se kterou mohou strávit svůj volný čas. Zemědělcům agroturistika přináší 

dodatečný příjem. Lidé si z dovolené tohoto typu odvážejí nevšední zážitky, zvláště pak ti, 

kteří pocházejí z velkých měst a na život v přírodě a v blízkosti domácích zvířat nejsou 

zvyklí. 

                                                

7 STŘÍBRNÁ, Marie, Venkovská turistika a agroturistika, nakladatelství Profi Press, Praha,  2005, s. 9 

       Tab. 1 Porovnání cestovního ruchu ve městě a venkovské turistiky 7 
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Jak se tedy liší agroturistika od ostatních druhů turismu? Agroturistika v podstatě obsahuje 

vše, co je spojeno s běžnou turistikou. K této běžné turistice je přidán pobyt na venkově, na 

farmě, v rodinném prostředí a s možností podílet se na práci na farmě i v jejím okolí. 

Návštěvníci agrofarem mají možnost poznat alternativní způsob života na rodinných farmách 

uprostřed přírody, mohou si aktivně odpočinout při činnostech spojených se zemědělstvím a 

přiučit se i novým a jim neznámým věcem. Součástí pobytu na agrofarmě je tedy jak 

spoluúčast na chodu farmy, tak i turistika a cykloturistika, možnost provádět různé druhy 

letních nebo zimních druhů sportů. Dále to jsou například aktivity jako jízda na koni, 

poznávání místních tradic nebo různých technik výroby potravin, rybolov, houbaření, sběr 

bylin a nespočet mnoha dalších činností, které závisí na individuálních nabídkách služeb 

jednotlivých farem.  

Farmy nabízejí turistům doprovodný program nazývaný obecně agroturistika. Právě tento 

program je určitou reklamní známkou farem. Nemyslí se tím jen programy, které jsou 

organizované přímo danou farmou, ale také vedlejší aktivity vázané na okolí farmy. Možnosti 

agroturistiky se objevují přímo na agrofarmách, ale i na ekofarmách nebo biofarmách. Tyto 

dvě poslední zmiňované farmy jsou ještě dále specializované, například na vlastní výrobu 

potravin apod.  

Agroturistika je tedy významnou podnikatelskou činností. Tento druh cestovního ruchu býval 

v minulosti vázán především na zahraničí a do České republiky se dostal asi před dvaceti lety. 

Původně byla česká agroturistika orientována především na zahraniční klientelu. V dnešních 

dnech je situace agroturistiky v České republice jiná – agroturistika se stává každým rokem 

více známější a je o ní stále větší a větší zájem. Je určena především pro trávení dovolené pro 

rodiny s dětmi. Dětem se tímto umožní styk například s drobnými zvířaty a učí se lásce k nim. 

Pro rodiče je dovolená na agrofarmě nenáročnou a klidnou záležitostí, kterou tráví v přírodě, 

ve společnosti své rodiny a současně v kontaktu s farmářskou rodinou.  

Agroturistika je v současných dnech jedním z mnoha druhů cestovního ruchu, rozšiřuje se po 

celém světě a stává se čím dál tím více oblíbenou. Zájemcům o tento druh venkovské turistiky 

je poskytnuta venkovská pohoda a je to také příležitost pro farmáře, a to nejen v horských 

a podhorských oblastech, ale všude, kde je krásná krajina. Příležitost pro farmáře je to taková, 

že agroturistika  pro ně může být jejich vedlejším příjmem. Dále například souvisí s údržbou a 

zvelebováním okolní krajiny. 
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2.2.1.1 Provozování agroturistiky a povinnosti provozovatelů 

Agroturistika je jednou z  podnikatelských činností, která může být pro venkovní oblasti 

zdrojem příjmů a také zároveň zdrojem pracovních příležitostí. V České republice už je 

v dnešních dnech agroturistika „v rozjetých kolejích,“ ale stále ještě není v takové fázi 

rozvinutosti, jako např. v jiných evropských státech.  

 Agroturistika může být provozována buď na rodinné agroturistické farmě nebo 

v rozsáhlejších zemědělských podnicích. Povinností provozovatelů agrofarem je velmi mnoho 

a musí být dodržovány, aby farma mohla fungovat a zároveň aby farmářská rodina mohla 

prosperovat. 

2.2.1.1.1 Agroturistika na rodinných farmách 

Provozovatelem agroturistiky na farmě je podnikatel provozující zemědělskou výrobu (podle 

zákona č. 105/1990 Sb. O soukromém podnikání občanů), který je zapsán na obecním úřadě. 

Ubytování pro turisty může být přímo na farmě v budově, kterou turista sdílí přímo 

s farmářskou rodinou nebo je turistům nabídnuta možnost ubytování v rekreačních objektech 

jako jsou chatičky, sruby nebo menší domky, které jsou ve vlastnictví zemědělského 

podnikatele. Pokud jde o stravování, je s agrofarmou určitě také spojeno. Zde záleží 

na individuálních nabídkách agrofarem a jejich vlastníků. Turisté si mohou vařit sami nebo se 

mohou stravovat přímo na farmě formou polopenze, plné penze nebo jen snídaní. Další 

možností stravování je v místních restauracích. Téma stravování je tedy velice závislé 

na jednotlivých farmách a na dohodě s jejich majiteli.  

V průběhu svého pobytu se turista může volně pohybovat po farmě a aktivně se zapojovat do 

zemědělských prací. Turista je v blízkém kontaktu s domácími zvířaty a cílem jeho pobytu je 

co nejvíce se sžít s prostředím a chodem farmy. 

2.2.1.1.2 Agroturistika provozována jinými zemědělskými subjekty 

Provozovatelem mohou být právnické nebo fyzické osoby, které podnikají v zemědělské 

oblasti výroby a služeb pro zemědělství. Turisté bývají ubytováváni v chatách či menších 

domcích, hotelech nebo penzionech, které jsou ve vlastnictví nebo užívání zemědělského 

podniku. Stravování je podobné jako u agroturistiky na farmách – vše závisí na individuálních 

místech, na jednotlivých požadavcích turistů a na individuálních nabídkách podniků. 

Návštěvníci farmy mohou většinou konzumovat produkty rostlinné i živočišné výroby, které 
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pocházejí přímo z místa jejich pobytu. 

2.2.1.1.3 Povinnosti provozovatelů 

Provozovatelé farem jsou povinni provádět určitě činnosti, bez kterých by farma nebyla pro 

jejich hosty atraktivní a byla by provozně k nepoužití. Patří mezi ně například následující 

povinnosti: 

• Udržování dobré pověsti farmy, protože minimálně polovina klientů se vrací do 

stejných míst a přivádí s sebou další klientelu. 

• Neustálý rozvoj zařízení pro klienty. Lidé vyžadují určitý standard a očekávají ho 

právě na své dovolené a trávení volného času. 

• Samostatná propagace a marketing farmy.  

• Respektování chování a zvyku klientů. Farmářská rodina se musí přizpůsobit chování 

hostů (zejména těch zahraničních), protože očekávají úplné plnění jejich představ. 

S tím souvisí i to, že hosté a návštěvníci farmy zasahují do soukromého života 

farmářské rodiny. Hosté a farmářská rodina totiž žijí v jednom prostředí, a tak se život 

obou stran stává na pár dní „společným.“  

• Respektování hygienických předpisů, územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Dále pak určení formy podnikání, provádění ekonomických vyhodnocení svých 

činností a projektů apod. 

Farmář by měl například dále zajistit prostory pro případ špatného počasí, zajistit veškeré 

služby, telefonický, písemný i elektronický kontakt pro případ pronájmu či rezervace, atd. 

2.2.1.2 Jaké služby klienti agrofarmy nejčastěji očekávají 

Existuje rozsáhlý výčet aktivit, služeb a činností, které chce host agrofarmy během své 

dovolené provádět a o které nejčastěji projevuje zájem. Z nejobvyklejších služeb a programů, 

které poskytují agrofarmy svým klientům by se daly vyjmenovat např. tyto: 

• Bezprostřední kontakt s domácími zvířaty, jízda na koni aj. 

• Doprovodné aktivity v blízkém okolí farmy – rybolov, houbaření, sběr lesních plodů, 
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výlet do okolí aj. 

• Sportovní aktivity (cyklistika, pěší turistika, golf, lyžování, ..). 

• Možnost stravování pokrmů vyrobených přímo na farmě (mléčné výrobky, uzeniny, 

atd.). 

• Pobyt na farmě se svou rodinou v klidném rodinném prostředí, které nabízí farmářská 

rodina své klientele. 

• Programy nabízející farma svým hostům (celodenní pěší výlety, putování na koních 

apod.). 

• Zvláštní služby, které zahrnují např. to, že si klient může vzít s sebou na dovolenou i 

své vlastní domácí zvíře, pořádání různých akcí (dětské tábory, svatby, nejrůznější 

školení a kurzy, narozeninové oslavy, apod.). 

2.2.2 Agroturistika a její význam 

V dnešní době je agroturistika aktuálním pojmem. Jedná se o velmi perspektivní oblast 

cestovního ruchu, která má čím dál tím větší význam. Pro zemědělce je hlavním významem 

agroturistiky to, že jim přináší dodatečný příjem a tím pádem i jejich existenční jistotu. Díky 

agroturistice dochází k vytváření lepších podmínek pro hospodaření i na méně výnosných 

nebo provozně ohrožených farmách. Agroturistika dále například zvyšuje celkový standard 

agrofarem, jelikož farmy nabízejí svým klientům možnost ubytování a to vyžaduje určitý 

stupeň vybavenosti a zvýšení jejich standardu. 

Agroturistika má také veliký význam pro obce. K agroturistice velmi často podnikatelé 

využívají starých budov, které jsou ve špatném stavu. Podnikatelé tyto budovy většinou 

zrekonstruují a to znamená pro obec veliký přínos, a to nejen vizuálního charakteru. 

Agroturistika zvyšuje příjmy obce a jejích obyvatel, podporuje rozšíření zemědělské výroby, 

vytváří podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí, zachovává původní ráz krajiny, 

udržuje tradice a tradiční způsoby výroby, oživuje gastronomické tradice a v neposlední řadě 

přispívá k využívání přírodního, kulturního a historického potenciálu obce a jejího okolí. 

Celkový význam a přínos agroturistiky se rozlišuje pro jednotlivé oblasti – pro podnikatelské 

subjekty, pro obce a pro stát a jeho jednotlivé kraje.  
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Závěrem této kapitoly by se dalo shrnout to, že agroturistika představuje propojení mezi 

cestovním ruchem a zemědělstvím, snižuje nezaměstnanost, podporuje osidlování venkova, 

napomáhá člověku navrátit se k přírodě a historickým tradicím, pomáhá cestovnímu ruchu 

tak, že se rozšiřuje do nejrůznějších oblastí a láká jak domácí, tak i zahraniční klientelu 

k trávení jejich dovolené právě formou agroturistiky.  [3], [8], [9], [11], [13], [19], [28], [32], 

[34] 

2.2.3 Ekoagroturistika 

Ekoagroturistika je specifickou formou agroturistiky a má tedy podobné prvky jako 

agroturistika. Je provozována na ekologicky hospodařících certifikovaných farmách 

(ekofarmách), které vyrábějí rostlinnou a živočišnou produkci, především bio-produkty. 

Pokud farmy a jejich majitelé splňují specifická pravidla a dosáhnou kladného výsledku 

kontroly svých produktů, mají právo označovat svou produkci značkou BIO.  

Turisté na farmách opět pobývají v blízkosti farmářské rodiny ve zdravotně příznivém 

prostředí a mohou se účastnit na pracích s farmou spojených, konzumovat produkty vyrobené 

na místě apod. [9], [3], [13], [28] 

2.2.4 Podnikání v oblasti venkovské turistiky 

Podnikání ve venkovské turistice s sebou nese povinnosti jako kterýkoliv jiný druh 

provozování podnikatelské činnosti. Zákony, jimiž se podnikatelé nejen v tomto oboru řídí 

jsou následující: 

• Obchodní zákoník (Zákon č. 40/1964 Sb.) 

Zákoník obsahuje nejobecnější ustanovení, mj. o právních úkonech, a dále vymezení 

subjektů obchodně právních vztahů. 

• Živnostenský zákon (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) 

Zákon vymezuje základní pojmy týkající se živnostenského podnikání, dále obsahuje 

vymezení jednotlivých živností a obecně provozování živnosti (všeobecné podmínky, 

překážky apod.) 

• Občanský zákoník (Zákon č. 40/1964 Sb.) 

Občanský zákoník je základní zákonem, který se zabývá rodinným právem či právem 
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závazkovým. V souvislosti s výše uvedeným tématem se týká například smluv o 

ubytování či odpovědnosti za škodu způsobenou ztrátou věci ubytovaných hostů apod. 

• Stavební zákon (Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) 

Zákon upravuje územní plánování a definuje stavební řád. Venkovské turistiky se týká 

především část zákona, jednající o stavebních povolení, samotných staveb a  terénních 

úprav.  

• Zákon o dani z příjmu (Zákon č. 586/1992 Sb.) 

Upravuje jednak daně z příjmu fyzických a právních osob a dále ustanovení týkající se 

vybíraní daně z příjmů. Zákon se týká jak samotných podnikatelů, tak jejich 

zaměstnanců. 

• Zákon o dani z přidané hodnoty (Zákon č. 235/2004 Sb.) 

Zákon hovoří o daňových subjektech, daňovém plnění, daňových povinnostech či 

daňových dokladech. Zákon definuje výši ročního obratu pro plátce DPH a základní a 

sníženou daň. 

• Zákon o dani silniční (Zákon č. 16/1993 Sb.) 

Zákon se týká všech podnikatelů, kteří využívají ke své podnikatelské činnosti vozidlo. 

• Zákon o dani z nemovitosti (Zákon č. 338/1992 Sb.) 

Obsahem zákona jsou daně z pozemků a staveb. 

• Zákon o místních poplatcích (Zákon č. 565/1990 Sb.) 

Zákon zmocňuje obce k vybírání místních poplatků, jež obec blíže upraví obecně 

závaznou vyhláškou. V souvislosti s venkovskou turistikou se jedná zejména o poplatky 

týkající se ubytovací kapacity. 

• Zákon správních poplatcích (Zákon č. 634/2004 Sb.) 

Obsahem zákona je zejména sazebník správních poplatků. 

• Zákon o soudních poplatcích (Zákon č. 549/1991 Sb.) 

Zákon České národní rady definuje vše týkající se soudních poplatků. Důležitý je 
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sazebník soudních poplatků. 

• Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) 

Zákoník popisuje práva zaměstnavatelů a zaměstnanců, bezpečnost práce, zákonné 

pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci atd. 

• Zákon o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění (Zákon č. 592/1992 Sb.) 

Jak vyplývá z názvu, předmětem zákona je pojistné a ustanovení jeho se týkající. 

• Zákon o pojištění na sociálním zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti 

(Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti) [29],[30] 8   

2.2.5 Podpora podnikání v o oblasti venkovské turistiky – finanční nástroje 

Finanční dotace, které pomáhají podnikatelům v rozvoji jejich činnosti, mohou plynout 

z několika hned z několika zdrojů. Jednak se na podpoře podílí krajské úřady, dále pak 

ministerstva. Nejvýznamnějším zdrojem financí jsou však zcela jistě finance plynoucí 

z Evropské Unie. Jsou to strukturální fondy a prostředky, které spadají do politik Unie. 

V předchozím programovacím období, které se týkalo České republiky, vzhledem ke vstupu 

do Evropské Unie, až od roku 2004, šlo o čerpání finančních prostředků zejména v rámci 

Společného regionálního operačního programu (SROP), konkrétně z priority Rozvoj 

cestovního ruchu.  

Aktuálně se nacházíme v programovacím období 2007 - 2013. Finance se mohou 

k podnikatelskému subjektu dostat nejčastěji prostřednictvím jednoho ze sedmi Regionálních 

operačních programů. Všechny podporované aktivity jsou spolufinancovány z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Každý regionální operační program je řízen samostatně 

Regionální radou příslušného regionu soudržnosti. Na regionální operační programy je z 

fondů Evropské Unie vyčleněno v aktuálním programovacím období 4,6 mld. Euro.  

                                                

8 Mimo uvedené zdroje informace viz znění příslušných zákonů 
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)9 je finanční nástroj na podporu 

rozvoje venkova. Spadá do společné zemědělské politiky EU. Prostředky z něj plynoucí 

slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství, lesnictví a k rozvoji 

venkovských oblastí. V České republice jsou z něj hrazeny projekty předložené do Programu 

rozvoje venkova ČR, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství České republiky. 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova nepatří mezi strukturální fondy Evropské 

Unie. [31] 

 

                                                

9 European Agricultural Fund for Rural Developement 
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3. Agroturistika a marketing 

Jestliže chce podnikatelský subjekt zahájit své podnikání, je k jeho činnosti nezbytná potřeba 

využití marketingu.  

„Marketing je proces plánování a provádění koncepcí, tvorba cen, reklama a distribuce 

myšlenek, výrobků a služeb k vytvoření takových výměn, které uspokojí individuální a 

organizační cíle.“ 10 [1] 

3.1 Marketing cestovního ruchu a agroturistiky 

V cestovním ruchu nebo turismu probíhají permanentně různé změny. Jedná se o velmi 

proměnlivý druh služeb – služby cestovního ruchu musí být neustále inovovány, mění se 

cílové trhy a skupiny cestovního ruchu, apod. Právě marketing má těmto častým změnám 

pomoci a umožnit rychlé přizpůsobování vůči těmto změnám. 

V oblasti cestovního ruchu se vyskytuje vysoká konkurence, což vyžaduje marketingovou 

koncepci, orientaci na zákazníka a co největší snahu o uspokojování zákazníkových potřeb.  

V cestovním ruchu existuje několik základních marketingových principů. Mezi ně se řadí 

například uspokojení přání a potřeb zákazníka, nepřetržitost dodržování zásad marketingu 

cestovního ruchu, neustálou činností řízení, dodržování jednotlivých marketingových kroků, 

vytváření marketingových výzkumů k podpoře účinného marketingu, spolupráce jednotlivých 

organizací a institucí a vůbec snaha dosahovat té nejvyšší úrovně všech odvětví cestovního 

ruchu. 

Agroturistika od marketingu očekává, že jí bude podpoří v tom, že bude přesně vědět, co 

klienti a zákazníci očekávají a jaké jsou jejich potřeby a přání. Se zákazníkem a jeho 

potřebami souvisí i to, že pomocí marketingu se agroturistika přizpůsobí své klientele v rámci 

nabízených služeb a produktů. Jednotlivé podnikatelské subjekty využívají marketing k tomu, 

aby turisté dali přednost právě jejich službám a produktům před službami a produkty 

konkurenčních podnikatelů. Marketing také agroturistice napomáhá prostřednictvím 

                                                

10 BERKOWITZ Eric N., KERIN Eoger A., HARTLEY Steven W., RUDELIUS William, Marketing, 
nakladatelství Von Hoffmann Prec, Inc., Spojené státy americké 1994, s. 10 
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informační funkce. Zajišťuje, aby byl zákazník informován a seznámen se službami, produkty 

a dalšími možnostmi, které mu nabízí určitý podnikatelský subjekt z oblasti agroturistiky. 

Agroturistika, stejně jako jiná podnikatelská odvětví, by měla tedy postavit svého zákazníka, 

jeho přání a potřeby do popředí. Dále by se měla zaměřit na segmentaci trhu a vybrat si 

takové zákazníky, o které se může skutečně postarat a poskytnout jim jejich preferovaná přání 

a potřeby. Měla by provádět neustále inovace a obnovy ve veškerých svých nabídkách služeb 

a produktů. Také musí provést vhodnou kombinaci marketingového mixu především proto, 

aby produkt nebo služba zákazníka zaujala a on o ni projevil zájem. 

3.2 Marketingový mix v cestovním ruchu a agroturistice 

„Marketingový mix je kolekce nástrojů, které má pracovník marketingu k dispozici. Užívá 

tyto nástroje – produkt, cenu, místo a propagaci – pro splnění jeho marketingových cílů. Čím 

efektivněji se využívá marketingový mix, v poměru k jeho konkurentům, tím větší je šance k 

úspěchu.“ 11 

Marketingový mix se skládá z tzv. „4P“: produkt (product), místo (place), cena (price), 

propagace (promotion). Je to souhrn marketingových nástrojů, na kterých je marketing 

založen. Jednotlivé nástroje musí být v průběhu podnikání správně zkombinovány a následně 

použity, aby se k podnikateli dostala jeho očekávaná zpětná vazba od zákazníků. Kombinace 

marketingových nástrojů by měla být vyvážená  a měla by působit jako celek. To znamená, že 

jednotlivé nástroje by neměly být nevyvážené a každému by měla být věnována podobná 

pozornost. 

Marketingový mix v cestovním ruchu se od marketingového mixu „4P“ odlišuje. Liší se 

hlavně proto, že cestovní ruch je zaměřen především na služby. Od výrobních a různých 

distribučních odvětví, která využívají marketingový mix „4P“ se tímto diferencuje. Zákazníci 

cestovního ruchu jsou stále náročnější a vyžadují maximálně efektivní využívání marketingu. 

Služby v cestovním ruchu tedy převažují a jsou hlavním produktem, který cestovní ruch 

nabízí. Tyto služby jsou ovlivňovány svou kvalitou služeb, image, propagací, ale i 

současnými pocity, emocemi a stavy, které zákazník  při nákupu v danou chvíli prožívá. 

                                                

11 BOVÉE Courtland L., THILL John V., Study guide to accompany Marketing, nakladatelství McGraw-Hill, 
Spojené státy americké 1992, s.3 
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„Odlišnost pro marketing cestovního ruchu vychází i z obecných specifik služeb. Jde o 

nehmotný charakter a pomíjivost služeb, místo spotřeby a výroby je ve většině případů 

totožné, distribuční systém fyzicky neexistuje, jsou obtížně předpovídatelé náklady na výrobu 

služeb aj.“12 

Z těchto důvodů se marketingový mix cestovního ruchu od marketingového mixu výrobních a 

distribučních odvětví odlišuje. Potřebuje totiž více nástrojů k řízení, protože služby jsou 

velice rozmanitou záležitostí. „4P“ se u cestovního ruchu mění na „8P“, a to tak, že produkt 

(product), místo (place), cena (price), propagace (promotion) jsou rozšířeny o lidskou složku 

(people), spolupráci (partnership), balíček služeb (packaging) a programovou specifikaci 

nabídky (programming). 

 

Obr. 2 Marketingový mix cestovního ruchu 11 

3.2.1 Produkt 

Produkt tvoří centrální nástroj marketingového mixu a zastává v marketingovém mixu 

dominantní pozici. Je to nástroj se širokým pojetím. Jeho hlavní rolí je celková nabídka 

výrobků a služeb na trhu cestovního ruchu. Složení produktu agroturistiky se mírně odlišuje 

od složení produktu výrobních a distribučních odvětví. Skládá se z jádra, základního produktu 

a rozšířeného produktu. V jádru produktu zákazník hledá jeho užitek a potřebnou funkci, které 

by vyhovovaly jeho přáním a potřebám po nákupu produktu a dále v něm zákazník vidí 

základní služby, které mu produkt může nabídnout. Do jádra agroturistického produktu patří 

                                                

12 POUROVÁ Marie, Agroturistika, ČZU v Praze, 2002, s. 93 
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pobyt na agroturistické farmě, domácí strava a činnosti a aktivity, které turisté mohou 

provádět během svého pobytu na farmě. V cestovním ruchu a agroturistice je jádro produktu 

obohaceno o základní produkt, který představuje rozšíření jádra produktu do většího rozměru. 

Pomocí základního produktu, který obsahuje již zmíněné jádro se produkty jednotlivých 

podnikatelských subjektů z oblasti agroturistiky líčí a tím vzniká konkurenční prostředí. 

Základní produkt tvoří například  kvalita daného produktu, jeho image, funkčnost, apod. 

Konkrétními příklady základního produktu jsou čisté a dokonalé prostředí kuchyně, možnost 

relaxování během dovolené, dokonalost a čistota celého prostředí farmy a další. Třetí část 

produktu cestovního ruchu tvoří rozšířený produkt, který je dalším stupněm rozmanitosti. Ten 

spočívá například v tom, že produkt nabízí určité výhody oproti produktům ostatních 

agrofarem. Jde o nabízené doprovodné programy farem, o služby, které farma poskytuje 

zdarma pro své klienty nebo o kurzy, kterých se na farmě mohou během pobytu návštěvníci 

účastnit. 

3.2.2 Místo 

Druhým nástrojem marketingového mixu agroturistiky je místo. Místo je velice významnou 

součástí marketingového mixu, protože právě umístění je pro farmu velice důležité. S místem 

souvisí jak lokalizace či umístění farmy, tak následně i distribuční kanály, pomocí kterých 

farma informuje potenciální klienty o své nabídce.  

Podle lokalizace farmy se podnikatelský subjekt rozhoduje, jestli využije k distribuci svých 

služeb a produktů přímý nebo nepřímý marketing. V České republice farmy využívají více 

nepřímý marketing. Nepřímý marketing znamená to, že provozovatel farmy sám neinformuje 

zákazníky o své nabídce, ale využívá k tomu zprostředkovatele – nejčastěji cestovní 

kanceláře, internetové portály, apod.  

3.2.3 Cena 

Cena, třetí nástroj marketingového mixu agroturistiky a cestovního ruchu, je dalším důležitým 

propagačním nástrojem cestovního ruchu. „Cena jako součást marketingového mixu vyjadřuje 

hodnotu výrobku pro zákazníka, je nejdůležitějším, i když ne jediným činitelem ovlivňujícím 

poptávku, jako jediná vytváří příjmy podniku, ostatní součásti marketingového mixu 

představují náklady, z hlediska času představuje nejpružnější proměnnou, představuje klíčový 
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bod, který významně ovlivňuje další život podniku.“13 Cena je jedna z prvních věcí, kterou 

zákazník při výběru své dovolené zohledňuje. Proto se provozovatelé agrofarem musí 

zamýšlet nad tím, aby za požadovanou cenu klientovy dovolené, kdy klient vyžaduje určitou 

kvalitu služeb vyrovnanou s požadovanou cenou svým hostům nabídnul i jiné atraktivity, a to 

například různé cenové výhody, slevy apod. Tyto se mohou týkat například studentů, seniorů 

nebo zvýhodněných cen za pobyt pro rodiny s dětmi. Cena samozřejmě souvisí také 

s časovým obdobím. Farma by si měla stanovit své sezónní časové vymezení a rozlišovat 

ceny za nabízené služby a produkty v sezóně a mimo ni. Další cenovou výhodou může 

provozovatel farmy potěšit své zákazníky například vytvořením nejrůznějších balíčku služeb. 

Klient si nemusí vybírat jednotlivé služby, ale zakoupí si je zvýhodněně v celém balíčku, což 

je pro zákazníka jak cenově výhodnější, tak i časově méně náročnější při výběru aktivit 

během své dovolené. 

3.2.4 Propagace 

Propagace, čtvrtý nástroj marketingového mixu agroturistiky, má zvýšit poptávku zákazníků a 

tím také později zvýšit zisk podnikatelského subjektu. Pomocí propagace provozovatel farmy 

komunikuje s potenciálními i současnými klienty – informuje je o své nabídce a představuje 

jim své jednotlivé nabízené služby a produkty. Propagace by se proto neměla podceňovat a 

podnikatel by jí měl věnovat vysokou pozornost. Existují čtyři hlavní propagační nástroje, 

které provozovatel farmy může využít: reklama, public relations, osobní prodej a podpora 

prodeje.  

Nejvyužívanějším médiem pro propagaci agroturistiky v současné době je internet. Existuje 

několik českých turistických serverů propagujících turistické produkty. Další možností je 

vytvořit si vlastní webové stránky. Provozovatelé českých agrofarem mohou ale propagovat 

své nabídky nejen na internetu, ale i prostřednictvím časopisů a novin, kamenných cestovních 

kanceláří, turistických institucí a sdružení (viz kapitola 4) nebo s propagací může pomoci 

Česká centrála cestovního ruchu. 

Propagačními materiály může tvořit leták, který je asi nejběžnější formou tištěné propagace. 

V letáku by měly být obsaženy fotografie, kontakt, nejdůležitější informace a také například 

mapa pro správnou orientaci turisty. Propagační materiál mohou dále tvořit například tabule a 

                                                

13 KOLEKTIV AUTORŮ, Základy marketingu, VŠE v Praze 2005 nakladatelství Oeconomica, s. 119 
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poutače v okolní lokalitě farmy. Dále by se podnikatelé měli snažit zviditelnit své služby 

prostřednictvím informačních center a středisek umístěných v obcích a městech. Činnost 

informačních center a středisek je většinou napojena na regionální, republikový a někdy i 

mezinárodní informační a rezervační systém. 

3.2.5 Lidé 

Agroturistika je závislá na lidské složce, a to jak ze strany poskytovatele služeb (zaměstnanci, 

provozovatel farmy), tak ze strany hostů farmy. Další roli u lidské složky hraje okolní 

obyvatelstvo farmy, žijící v jedné vesnici, oblasti apod.  

Lidská složka, jako pátý nástroj marketingového mixu agroturistiky, je jeho nedílnou součástí. 

Lidé a komunikace mezi nimi – to je každodenní záležitost provozování agroturistiky. Lidé 

přicházejí do každodenního kontaktu mezi sebou, komunikace mezi nimi múůže velice 

snadno ovlivnit kvalitu služeb a spokojenost klientů. Jestliže je personál agrofarmy, nebo 

jakéhokoliv jiného zařízení cestovního ruchu, příjemný, ohleduplný a nekonfliktní, znamená 

to pro danou farmu jistou výhodu. Lidé se do takovýchto míst s příjemným personálem rádi a 

často vracejí. Je proto velice důležitým krokem, jaký si provozovatel farmy vybere personál. 

Zohledňovat by se mělo například i dosažené vzdělání zaměstnanců,  jejich předchozí 

zkušenosti apod. 

3.2.6 Spolupráce 

Šestý nástroj marketingového mixu agroturistiky - spolupráce - je také jeho důležitou 

součástí. Bez spolupráce by totiž téměř nic nefungovalo. Spolupráce je velice významná 

hlavně proto, že díky ní dokáže provozovatel nabídnout komplexní služby, ve kterých nic 

nebude chybět. Jedná se o spolupráci mezi provozovatelem farmy a jejími dodavateli a jinými 

partnery, dále o spolupráci mezi jednotlivými provozovateli farem navzájem, spolupráce 

cestovních kanceláří, dopravních zařízení, ubytovacích zařízení, spolupráce mezi podnikateli 

a obcí, městem či krajem atd. 

Spolupráce je závislá na velikosti podniku, na právní formě společnosti a nebo na formě 

vlastnictví. Velké společnosti ohrožují existenci podniků malých a středních. Proto se malé a 

střední podniky stále častěji spojují, spolupracují, vytvářejí partnerské instituce s jednotným 

cílem a jsou schopny po této společné kooperaci odolat konkurenčním velkým subjektům. 

Stát poté většinou uvolní určitou finanční částku na podporu těchto spolupracujících podniků 
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a rozvoj cestovního ruchu se tak podporuje a rozrůstá se. 

3.2.7 Balíčky služeb 

Jak již bylo v kapitole 3.2.3 (str. 28) zmíněno, jednou z výhod, které může provozovatel 

farmy svým klientům nabídnout, je balíček služeb. Jedná se o kombinaci několika činností 

spojených do výhodné nabídky, která je určitou mírou zajímavá, flexibilní a pestrá – 

jednoduše řečeno výhodná. Výhoda těchto balíčků se projevuje jak na straně zákazníka, tak i 

na straně provozovatele farmy.  

Pro zákazníka může znamenat balíček služeb následující výhody: cenová výhodnost, 

bezstarostný výběr (zákazník si jen přečte jednotlivé nabídky služeb v balíčku a nemusí si 

aktivity zajišťovat jednotlivě), přínos nových a nevšedních zážitků prostřednictvím 

„zabalených“ činností či vysoká kvalita poskytovaných služeb garantovaná lidmi, kteří 

balíček  služeb vytvořili. 

Pro druhou stranu – stranu provozovatele farmy – balíčky služeb také přinášejí jisté výhody. 

Zde se může mluvit o zvyšování celkové  poptávky po službách, možné spolupráci s jinými 

institucemi, zaujetí jednotlivých cílových trhů (každý má v oblibě jinou činnost) atd. 

Balíčky služeb by měly být nedílnou součástí provozu agrofarmy. Přinášejí výhody pro obě 

strany – pro nabídku i poptávku, mohou se časové přizpůsobit sezónním obdobím, mohou 

farmě získat stálou klientelu, podporují spolupráci jednotlivých institucí apod. 

3.2.8 Programová specifikace nabídky 

Programová specifikace nabídky je úzce propojena s balíčky služeb. Jde o vlastní obsah 

jednotlivých balíčků, který musí být pro zákazníka farmy atraktivní. Programy musí být 

inovovány a musí se přizpůsobovat okolí. Jsou zaměřené na různé zákazníky, kteří se rozlišují 

podle věku, podle činností, o které mají zájem apod. Cílem programu je to, aby se klient 

nenudil a aby jeho čas byl zcela zaplněn aktivitami, o které projevil zájem. [2], [6], [8], [11] 

 



 32 

4. Instituce a organizace působící v oblasti venkovské turistiky 

Organizací a institucí, které se zabývají agro a ekoturistikou existuje velmi mnoho. Mezi dvě 

hlavní instituce, se kterými přicházejí čeští podnikatelé z oblasti venkovského cestovního 

ruchu do styku, patří ECEAT CZ a Svaz venkovské turistiky. Dalšími organizacemi a 

institucemi jsou například agentura CzechTourism, Ministerstvo zemědělství ČR, 

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj nebo PRO-BIO Svaz 

ekologických zemědělců ČR.  

4.1 ECEAT CZ 

ECEAT - European Centre for Ecology and Tourism - občanské sdružení, které je 

registrováno Ministerstvem vnitra ČR v registru sdružení. Hlavním cílem ECEAT CZ je 

šetrný (udržitelný) cestovní ruch. ECEAT CZ chce dosáhnout setrvalého rozvoje venkova 

právě prostřednictvím šetrné turistiky. Působí v několika evropských zemích a jeho sídlo je 

v holandském Amsterdamu, kde bylo sdružení v roce 1993 založeno. ECEAT CZ, česká 

„verze“ této instituce, vznikla v roce 1993 a její cíle jsou shodné s cíli ECEAT International. 

ECEAT CZ je tedy členem mezinárodní sítě ECEAT International. V České republice byl 

ECEAT CZ jedinou organizací věnující se agro a ekoturistice po devadesátých letech a má 

tudíž velký význam pro rozvoj již zmiňovaných druhů zeleného cestovního ruchu. V dnešní 

době se instituce věnuje především programu ECEAT QUALITY LABEL nebo projektu 

Stezky dědictví. Dále se ECEAT CZ věnuje například projektům odborného vzdělávání, které 

je bezplatné. Vzdělává své klienty v oborech, jako jsou šetrný cestovní ruch nebo obnovitelná 

energetika. [14] 

4.1.1 ECEAT QUALITY LABEL 

ECEAT QUALITY LABEL je mezinárodní značkou pro podniky v cestovním ruchu 

s přínosem pro udržitelný rozvoj. V rámci tohoto programu je hodnocena kvalita produktu 

cestovního ruchu z hlediska udržitelnosti a šetrnosti. Výrobky s touto značkou informují 

spotřebitele o tom, že výrobce má pozitivní přístup k životnímu prostředí a přírodu využívá 

šetrně. Podniky splňující kritéria ECEAT mohou používat právě značku ECEAT QUALITY 

LABEL (viz obr. 3, str. 33) . 
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Existuje veřejný elektronický dotazník14 na webových stránkách ECEAT CZ, který je veřejně 

přístupný pro všechny. Podnikatel tak zjistí, zda na získání známky má opravdu nárok či zda 

bude potřeba k získání tohoto osvědčení ještě něco ve svém podnikání vylepšit.  

 

 

 

4.1.2 Stezky dědictví 

Tento dlouhodobý projekt sdružení ECEAT CZ propaguje a rozvíjí kulturní a přírodní 

dědictví pro účely cestovního ruchu zahrnující regionální gastronomii. Je to program rozvoje 

regionální gastronomie. ECEAT CZ i ECEAT International se věnují marketingové propagaci 

regionální gastronomie. S tím souvisí i to, že již existuje i Průvodce dobrými restauracemi – 

česká a moravská regionální gastronomie, a to jak v elektronické15, tak i tištěné podobě. [14], 

[15], [16]  

4.2 Svaz venkovské turistiky 

Svaz venkovské turistiky je dobrovolné profesní sdružení s cílem pomoci jejím členům 

v prosazování a hájení jejich zájmů. Byl založen v roce 1997 a úzce souvisí a spolupracuje se 

sdružením ECEAT CZ a agenturou CzechTourism. Spolupráce samozřejmě probíhá 

i s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem pro místní rozvoj, Klubem českých turistů, 

Evropským centrem pro eko a agro turistiku a v neposlední řadě s podnikajícími členy Svazu. 

Cílem Svazu je rozvoj venkovské turistiky a podpora ekonomického, kulturního a 

společenského oživení venkova. Dále Svaz venkovské turistiky podporuje udržení tradic 

typických pro různé oblasti, snaží se udržet krajinu takovou, jakou ji lidé znají v daných 

místech a snaží se udržet i osídlení těchto oblastí.  

Svaz venkovské turistiky je členem Svazu obchodu a cestovního ruchu a Eurogites 

(Mezinárodní organizace svazů venkovské turistiky).  

                                                

14 Dotazník je dostupný na webové adrese http://www.eceat.org/fx/cz/45/index.html 
15 Doména http://www.stezky-dedictvi.cz/ 

Obr. 3 Značka ECEAT QUALITY LABEL 
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Hlavní cíle Svazu venkovské turistiky jsou následující: 

• Hájit, propagovat a prosazovat zájmy svých členů (venkovských podnikatelů). 

• Zajišťovat zavádění do praxe a kontrolu kvalitativních standardů ubytovacích kapacit 

na venkově. 

• Pomáhat při rozvoji odborných schopností a znalostí poskytovatelů služeb 

ve venkovském cestovním ruchu. 

4.2.1 Historie Svazu venkovské turistiky 

Svaz venkovské turistiky byl založen v roce 1997. Po jeho vzniku ihned začal spolupracovat 

s Ministerstvem pro místní rozvoj a s Ministerstvem zemědělství. Jejich vzájemnou 

spoluprácí vznikl Informační katalog ubytovacích zařízení, jehož konečná verze byla 

dokončena v roce 1999. V tomto období Svaz venkovské turistiky začal prezentovat svou 

činnost na výstavách, které byly věnovány zemědělské činnosti a cestovnímu ruchu. Od roku 

1999 se Svaz venkovské turistiky společně s agenturou CzechTourism pravidelně objevoval 

na veletrzích cestovního ruchu Go/Regiontour a HolidayWorld. V roce 2000 vytvořil Svaz 

venkovské turistiky Certifikační systém venkovských ubytovacích zařízení. Byl k tomu 

vyzván Ministerstvem pro místní rozvoj. Podmínky této certifikace jsou uvedeny 

v „Doporučeném standardu ubytovacích služeb.“ V návaznosti na tyto události se po roce 

2000 počet členů Svazu venkovské turistiky začal rozšiřovat. Počet členů se rozrůstal 

převážně díky certifikaci. Podnikatelé (ubytovatelé) si uvědomili to, že právě tato certifikace 

jim pomohla v tom, že jejich ubytovací zařízení mohla být označena tímto certifikátem a tím 

pádem byla zařazena do určité kvalitativní kategorie. Díky certifikaci se zároveň zvýšil zájem 

o podnikání ve venkovské turistice obecně. V roce 2004 se Svaz venkovské turistiky stal 

součástí Svazu obchodu a cestovního ruchu. 

Rok 2005 a roky následující znamenaly pro Svaz venkovské turistiky mnoho, hlavně v tom, 

že převzal od sdružení ECEAT CZ internetovou doménu Prázdniny na venkově16 společně 

s rezervačním systémem a dalšími potřebnými know-how pro fungování Svazu. Během těchto 

let se vystřídalo několik předsedů Svazu venkovské turistiky a také i míst působení 

                                                

16 Doména http://www.prazdninynavenkove.cz 
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sekretariátu Svazu. Dnešním předsedou Svazu venkovské turistiky je Ing. Petr Novák a sídlo 

Svazu je ve městě Telč.  

Rok 2006 byl pro Svaz venkovské turistiky rokem zlomovým. Proběhlo mnoho změn. 

Webové stránky (jak stránky Prázdniny na venkově, tak i oficiální stránky Svazu17) byly 

přepracovány tak, aby co nejvíce vyhovovaly uživatelům a byly pro ně co nejpřehlednější. 

Na webových stránkách Svazu se návštěvník může dozvědět veškeré informace o Svazu a je 

zde například umístěna i kolonka pro nové zájemce o členství ve Svazu. Během roku 

následujícího se Svaz venkovské turistiky podílel ve spolupráci se Sdružením pro cenu 

za jakost ČR na vzniku nové příručky pro podnikatele – „Zásady správné výrobní a 

hygienické praxe ve stravovacích službách.“ Samozřejmě i nadále spolupracuje se Svazem 

obchodu a cestovního ruchu.  

4.2.2 Svaz venkovské turistiky a jeho činnost 

Svaz poskytuje svým členům služby spjaté s turistikou na venkově. Tyto poskytované služby 

jsou buď zahrnuty v ročním členském příspěvku (300 Kč/rok) nebo jsou zpoplatněny (pro 

členy je zpoplatnění zvýhodněné)18. Pro podnikatele začleněné do Svazu venkovské turistiky 

přináší členství ve Svazu výhody i nevýhody.  Nevýhoda může být například ve formě 

nákladů. Náklady spočívají v tom, že členství ve Svazu je, jak již bylo zmíněno, zpoplatněno. 

Jedná se o prvotní zápisný poplatek, dále pak roční příspěvky člena nebo mandátní platby za 

zastupování člena (tato platba je odvozena od počtu lůžek v zařízení ubytovatele). Výhodou je 

naopak to, že Svaz venkovské turistiky zpětně a bezplatně členy informuje pomocí webových 

stránek a pomocí elektronické pošty o novinkách a aktualitách ve Svazu, podává informace o 

své činnosti či informuje o akcích v budoucnu probíhajících.  

Svaz venkovské turistiky certifikuje soukromá ubytovací zařízení, provádí poradenskou 

činnost pro své členy, věnuje se propagaci členů a poskytuje jim vzdělávání v oblasti 

ubytování.  

4.2.3 Certifikace soukromých ubytovacích zařízení 

Jak již bylo zmíněno v minulém odstavci, certifikace soukromých ubytovacích zařízení patří 

mezi hlavní činnosti Svazu venkovské turistiky. V roce 1999 pomocí „Koncepce státní 

                                                

17 Doména http://www.svazvt.cz 
18 Viz příloha č. 1 
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politiky cestovního ruchu České republiky“ vláda přijala opatření, mezi která patřila i aplikace 

doporučujících standardů ubytovacích služeb do praxe. Na tomto procesu se podílela 

příslušná profesní sdružení společně s Ministerstvem pro místní rozvoj. Pomocí tohoto 

opatření se měly sjednotit úrovně nabízených ubytovacích služeb v jednotlivých třídách a tím 

pádem i ochrana spotřebitele. Pomocí certifikace má zákazník jasný přehled o rozsahu a 

kvalitě služeb poskytovatele. Ti poskytovatelé, kteří jsou certifikovaní, mají výhodu v tom, že 

mohou úzce spolupracovat s agenturou CzechTourism, která je propaguje na výstavách a 

veletrzích spojených s cestovním ruchem. Certifikovaná ubytovací zařízení jsou pravidelně 

namátkově kontrolována. Během těchto kontrol se zjišťuje, zda kvalita nabízených služeb 

odpovídá certifikované kvalitě. Za kvalitu ručí a kontroly provádí profesní zájmová sdružení. 

Doporučený standard ubytovacích služeb má tedy tyto služby co nejvíce zkvalitnit. 

Na vytvoření těchto standardů se podílel společně se Svazem venkovské turistiky i ECEAT 

CZ, Klub českých turistů, Ministerstvo pro místní rozvoj a živnostenské společenstvo Kempy 

a chatové osady ČR. Jednotlivá profesní zájmová sdružení ručí za kvalitu nabízených služeb 

v ubytovacích zařízeních. Pravomoci jednotlivých sdružení spjaté s ručením za kvalitu jsou 

rozděleny následovně: 

• Svaz venkovské turistiky – ručí za kvalitu ubytování v soukromí. 

• Klub českých turistů – kvalita turistických ubytoven. 

• Kempy a chatové osady v ČR – Živnostenské společenstvo – kvalita chatových osad a 

kempů. [17], [18] 

4.3 Systémy řízení 

V cestovním ruchu se mluví o tzv. „ozeleňování“ služeb a to se projevuje zejména 

v hotelnictví a stravování. Jedná se o ekologické zvyšování povědomí podnikatelů v tomto 

oboru a také o ekonomické přínosy a posilování konkurenceschopnosti podniků. V oblasti 

cestovního ruchu se uplatňují následující systémy: 

• Green management – ekologicky šetrné přístupy při řízení podniku. Metodika řízení 

podniku je zaměřená na pozitivní chování k životnímu prostředí. Společnost s green 

managementem by měla šetřit energií a materiály, měla by zmenšovat zatěžující 

faktory podniku a úsporně řešit provozní potřeby. Od roku 1996 se každý rok 
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vyhlašuje hotel s nejlepším green managementem v ČR. 

• Green marketing – ekologický marketing. Jde o environmentálně příznivé chování 

v propagaci a zaměření se na cílové skupiny, které se zajímají o šetrný cestovní ruch. 

Green marketing je propojen s environmentálními, politickými, sociálními a 

ekonomickými tématy, která ovlivňují jak firmy, tak i spotřebitele. Cílem green 

marketingu je vyhovět potřebám zákazníků. kteří berou ohled na životní prostředí. 

Green marketing se od normálního běžného marketingu odlišuje hlavně tak, že se 

snaží o rozvoj takových produktů, které mají co nejmenší dopad na životní prostředí a 

přírodu a současně odpovídají potřebám zákazníků vzhledem k vysoké kvalitě, 

pohodlí a dostupné ceně.  

• Green engineering – výstavba a projektování, které je šetrné k životnímu prostředí. 

• Enviromental Management System (EMS) – systém řízení procesů v podniku 

s ohledem na životní prostředí. Je to systém ekologicky orientovaného řízení podniku, 

který se snaží co nejméně zasahovat do životního prostředí. Databázi firem s tímto 

systémem vede Ministerstvo životního prostředí. 

Ekologicky šetrné služby jsou spojeny s řadou certifikačních systémů, a to především 

v sektoru ubytování. Tento typ certifikace je velice individuální a každá země či region má 

svůj certifikační systém. Určitou jednotnost v systému certifikace přinesla „The Flower“ 

(Květina), evropská značka cestovního ruchu. Květina je udělena službám a výrobkům, které 

jsou šetrné vůči životnímu prostředí. V cestovním ruchu je květina spojena s ubytovacími 

zařízeními a kempy. Tato ubytovací zařízení efektivně využívají energii, vedou svůj personál 

k pozitivnímu přístupu k životnímu prostředí, respektují okolní prostředí, omezují množství 

odpadu a neplýtvají vodou. V České republice mezi taková ubytovací zařízení patří například 

Hotel Adalbert v Praze, Chateau Mcely v okrese Nymburk nebo pražský hotel Adria. [20] 
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5. Srovnání české a zahraniční agroturistiky 

Agroturistika v České republice ještě není zcela tolik vyvinuta jako agroturistika (nebo její 

nadřazená venkovská turistika) v zahraničí, a to zejména ve státech střední Evropy. Počátky 

agroturistiky v České republice se datují na mnohem pozdější dobu než na počátky tohoto 

druhu cestovního ruchu v zemích zahraničních. Česká republika si ze zahraniční venkovské 

turistiky bere příklad, inspiruje se jí, snaží se ji dohánět a nabírat zahraniční zkušenosti 

v největší možné míře.  

Lidé z celého světa začínají dávat přednost kvalitní dovolené v přírodě. Dávají přednost 

venkovskému prostředí, dovolené bez techniky. Preferují relaxaci, přírodu, ochranu životního 

prostředí a možnosti prožití jejich dovolené takovým způsobem, na který doposud lidé nebyli 

tolik zvyklí. V zemích celého světa  jsou různé podmínky pro rozvoj venkovské turistiky a 

agroturistiky. Tyto různé podmínky jsou specifické pro každou zemi – liší se podnebím, 

tradicemi, podporou státu, aj.  

Do České republiky se venkovská turistika a pod ní spadající agroturistika dostala teprve asi 

před dvaceti lety a zatím ještě není definováno ani nijak podloženo, co přesně si pod pojmem 

agroturistika představit a neexistují u nás ani přesné požadavky nutné pro provozování 

agroturistiky. Proto se zde můžeme setkat se zemědělskými podniky, které o sobě tvrdí, že 

jsou agrofarmou, aniž by provozovaly zemědělskou činnost. 

V České republice je mnoho krásných míst – jak turisticky atraktivních svou polohou, tak i 

zajímavé svou kulturní nebo historickou minulostí. Máme zde zemědělské usedlosti, chalupy, 

farmy i statky, takže forma podnikání v oblasti zemědělství se nabízí skoro samo a vzniká tím 

podpora venkova a jeho rozvoj. Předpokladem pro Českou republiku může být to, že 

možnosti k provozování agroturistiky a jiných doprovodných služeb má úplná většina krajů 

České republiky a záleží už jen na nich samotných, jak s těmito možnostmi naloží. 

V zahraničí má agroturistika a s ní úzce propojená ekoagroturistika již dlouholetou tradici. Za 

hranicemi jsou poskytované služby zákazníkům na vysoké úrovni a jsou často vysoce 

podporované státními institucemi. Zde můžeme mluvit o evropských zemích, jako jsou 

například Rakousko, Německo, Maďarsko, Nizozemsko, Švýcarsko, Itálie, Francie nebo 

Slovensko. Tyto země jsou České republice přírodou a kulturou v určitých věcech podobné. 

Provozovatelé venkovského cestovního ruchu za hranicemi jsou státem finančně vysoce 
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podporováni, protože cestovní ruch je zde považován za velice významný a je většinou 

vedlejším zdrojem příjmů pro zemědělské subjekty a obyvatele venkovských oblastí. 

Velice důležitým nástrojem pro agroturistiku je propagace. V České republice se propagace 

agroturistiky stále zlepšuje, ale pořád ještě není na takové úrovni, jako je propagace 

zahraniční. Česká propagace a její stálá nerozvinutost a nedokonalost souvisí hlavně s tím, že 

české farmy nejsou tolik finančně podporovány a jednotlivé subjekty českého cestovního 

ruchu vzájemně nekooperují. 

V zahraničí se agroturistika nejčastěji rozděluje na tři typy – gastronomickou, agroturistiku 

s poskytováním přístřeší a agroturistiku Skandinávského typu. 

• Gastronomická agroturistika se zaměřuje na ochutnávku regionálních potravin a 

specialit, kdy farmy mohou (ale nemusí) poskytovat svým klientům produkty vlastní 

výroby. Odběratelem produktů mohou být přímo hosté farmy, restaurace nebo 

jakýkoliv jiný stálý okruh odběratelů. Tento typ agroturistiky se objevuje v zemích 

Středomoří a ve Francii. 

• Agroturistika s poskytováním přístřeší („dovolená na selském dvoře“) nabízí turistům 

pobyt na farmě, kdy majitel agrofarmy vedle poskytnutí ubytování na statku pro své 

klienty provozuje i další služby spojené s agroturistikou; to vše za účelem získání 

vedlejšího příjmu pro farmáře vedle jeho normální běžné zemědělské činnosti. 

• Agroturistika Skandinávského typu je zaměřena na pronájem domů, chalup, bytů nebo 

celých ploch, a to s i bez poskytování vedlejších služeb. 

 

V následující kapitole bude věnována pozornost agroturistice našich dvou sousedních států – 

Rakouska a Německa. 

5.1 Agroturistika v Rakousku 

Rakousko patří vedle USA, Francie, Španělska, Itálie a Velké Británie k pěti turisticky 

nejrozvinutějším zemím na světě. V Rakousku je agroturistika velice vyspělým druhem 

cestovního ruchu. Příjmy z rakouského cestovního ruchu silně ovlivňují hrubý domácí 

produkt a v této sféře se vyskytuje i mnoho pracovních míst. Rakousko je považováno za 

zakladatele agroturistiky a ovlivnilo veškerý vývoj tohoto typu cestovního ruchu. 

V Rakousku převažuje typ agroturistiky s poskytováním přístřeší. V poslední době se tento 

typ turismu velice rozšířil a je oblíbený hlavně díky zlepšení rakouského institucionálního 
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zázemí a podpoře státu. 

V Rakousku existuje tzv. „Sdružení hostitelů.“ Toto sdružení vzniklo na základě toho, že zde 

jednotlivé farmy nemohly podnikat v agroturistice, protože se samotné nedokázaly samostatně 

rozvíjet. Proto vzniklo Sdružení hostitelů. Jednotliví členové tohoto sdružení si navzájem 

vyměňují zkušenosti a rady, pořádají společné semináře a jiné akce, kde se mohou vzdělávat a 

tím pádem i dále vylepšovat své služby v oblasti agroturistiky. Jakýmsi „nadřádem“ Sdružení 

hostitelů je tzv. „Zemský svaz,“ který prezentuje a propaguje jednotlivé farmy. Jednotlivé 

kraje Sdružení hostitelů jsou tímto propojeny a mají tak snadnější přístup k propagaci a jsou 

díky Zemskému svazu prezentovány na mezinárodních výstavách a veletrzích cestovního 

ruchu. 

Jak již bylo uvedeno, agroturistika v Rakousku se hojně rozšířila a je velice oblíbeným 

druhem turistiky mezi obyvateli. Za to Rakousko vděčí své výkonné vládní politice, která 

venkovskou turistiku plně podporuje. Rakouské Ministerstvo zemědělství do této oblasti 

cestovního ruchu poskytuje dotace. Agroturistika má tak v Rakousku velikou možnost se 

rozvíjet a ukazovat světu, že tento druh turismu má obrovskou možnost se prosadit, být 

zajímavým pro své klienty a v neposlední řadě být ekologickým a šetrným druhem cestovního 

ruchu k životnímu prostředí. 

Jestliže má český turista zájem o dovolenou na farmě v Rakousku, nejjednodušší je pro něj 

vyhledat webový odkaz Agroturistika v Rakousku19 nebo například server Na farmu20, kde má 

výběr z mnoha farem, a to nejen rakouských, ale i českých a mnoha dalších farem v jiných 

zemích. 

Rakouské statky a farmy jsou typické svou čistotou a útulností. Krásná krajina a čistý vzduch, 

to vše dodává těmto farmám pozitivní body. Pro rakouskou agroturistiku jsou typické pěší, 

cyklo nebo jezdecké výlety po alpských cestách, putování s farmářem za bylinkami, 

objevování chladivých vodních pramenů nebo ochutnávání místních specialit. Do běžných 

agroturistických aktivit se řadí vlastní výroba chleba, ovocných šťáv nebo vína anebo starání 

se o domácí zvířata. 

Dovolená na agrofarmě v Rakousku je doporučována všem generacím, jak jednotlivcům, 

párům, tak i rodinám s dětmi. [8], [9], [22], [23], [32], [33]   

                                                

19 Doména http://www.agroturistika-v-rakousku.cz 
20 Doména http://www.nafarmu.cz 
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5.2 Agroturistika v Německu 

V Německu je agroturistika součástí programu rozvoje venkova, který je oficiálním 

programem německé vlády. Je jí tedy věnována vysoká pozornost a o tento druh cestovného 

ruchu je zde zájem jak ze strany státu, tak ze strany turistů. V Německu, stejně jako 

v Rakousku, převažuje tzv. agroturistika s poskytováním přístřeší (viz str. 20 nahoře).  

Agroturistika vytváří pro zemědělce a farmáře vedlejší zdroj příjmů a do agroturistiky a jejího 

poskytování klientele se většinou zapojuje celá farmářská rodina. 

Agroturistika je v Německu řízena a finančně podporována „Ředitelstvím pro rozvoj 

venkova.“ Ředitelství podporuje venkovská místa s max. jedním tisícem obyvatel, 

rekonstruuje a vylepšuje tato místa jak pro účely farmářských rodin, tak i pro stranu jejich 

klientů. Dalším pozitivem pro německé agrofarmy jsou každoroční soutěže, kdy je jednou za 

rok vyhlášena nejatraktivnější obec a místo pro turisty. Hodnotí se to, jak obec celkově působí 

na turisty, dále vzhledy fasád budov, květinová výzdoba domů a parků, stav historických 

památek, atd. Obec, která se stane vítězem soutěže, obdrží finanční podporu na další 

zkrášlování obce a na prostředky, které obci pomohou a zároveň budou chránit životní 

prostředí. Tato forma soutěže pozitivně ovlivňuje venkovský cestovní ruch a mohla by být 

příkladem i pro jiné státy světa. 

V Německu také existuje společná propagace venkovské turistiky, kterou agrofarmy získají 

poté, co se začlení do nejrůznějších zájmových sdružení. Sdružení dále svým členům 

pravidelně kontrolují kvalitu jejich služeb a kontrolují také ceny stanovené za poskytovaní 

služeb klientům. . [8], [9], [24] 
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6.  Dotazník 

Dotazník21, který je součástí této bakalářské práce, byl vytvořen v elektronické podobě a 

respondenti odpovídali prostřednictvím serveru Vyplnto.cz22. Dotazník byl vyplněn 323 

respondenty, byl zcela anonymní z důvodu jeho nestranného a objektivního zpracování. 

6.1 Hypotézy 

• Pojem agroturistika bude znát alespoň polovina dotazovaných. I když agroturistika 

není v České republice ve velké míře propagována, tento druh cestovního ruchu se 

postupně vyvíjí a dostává se do povědomí lidí. 

• Agrofarmu v minulosti navštívilo alespoň deset procent respondentů, přičemž 

minimálně pět dotazovaných navštívilo farmu v zahraničí, zbytek v České republice. 

• Dovolená na agrofarmě bude lákat úplnou většinu (minimálně 90 %) dotazovaných, 

kteří ještě na farmě nikdy nebyli. Jedná se zatím o typ neobvyklé dovolené, o kterou 

by respondenti mohli projevit zájem a chtít vyzkoušet si tento stále rozvíjející se druh 

turismu u nás. 

• Dotazovaní, kteří ještě nenavštívili farmu a nezažili dovolenou ve spojení 

s agroturistikou, by si na statku nejraději vyzkoušeli následující aktivity (a tyto 

aktivity budou patřit mezi první 3 nejčastěji zodpovězené otázky): krmení domácích 

zvířat, cyklistický výlet a ochutnávka domácích výrobků. 

• Názor respondentů, týkající se propagace agroturistiky v České republice, bude z větší 

míry negativní, tzn. budou převládat odpovědi „nevím“ a „ne.“ 

                                                

21 Viz příloha č. 2 
22 Doména http://www.vyplnto.cz 
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6.2 Vyhodnocení dotazníku 

Údaje o respondentech: 

Pohlaví

71%

29%
žena

muž

 
Graf č. 1 Demografická otázka - pohlaví 

Počet obyvatel místa, ve kterém respondent žije

20%

37%6%4%

33%
do 10 000

10 001 - 50 000

50 001 - 100 000

100 001 - 200 000

200 000 a více

 
Graf č. 3 Demografická otázka – počet obyvatel 

Dotazník vyplnilo celkem 323 respondentů – z toho větší podíl (71 %) tvořily ženy. Nejvíce 

byla zastoupena skupina osob ve věku 16 - 26 let (265 respondentů). Tento fakt byl dán 

především distribucí dotazníku prostřednictvím internetu, zejména sociálních sítí. Dalších 

10 % tvořila věková skupina 27 - 40 let (33 respondentů), 6 % zastoupila skupina ve věku 41 - 

60 let (18 respondentů). Nejvíce dotazovaných (37 %) žije ve městě s 10 001 - 50 000 

obyvateli. 

Ve druhé části dotazníku všichni respondenti odpovídali na prvních devět základních otázek, 

které se pak dále větvily podle jednotlivých odpovědí. Tyto počáteční otázky se týkaly 

cestovního ruchu a cestování obecně, devátá otázka ve znění „Setkal(a) jste se již někdy s 

Věk

81%

10%
6% 1%2% 16-26

27-40

41-60

60 a více

0-15

Graf č. 2 Demografická otázka - věk 
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pojmem agroturistika?“ respondenty automaticky přesměrovala k dalším otázkám podle jejich 

odpovědí buď na další dotazy již na téma agroturistika, nebo je při negativní odpovědi poslala 

na otázky demografické. Od desáté otázky byli respondenti dotazováni na otázky spojené 

s agroturistikou, zda již někdy navštívili agrofarmu a nebo z jakého důvodu se dovolené na 

farmě ještě nezúčastnili.  

Otázka č. 1
Kde raději trávíte svou dovolenou?

71%

29% v zahraničí

v ČR

 
Graf č. 4 Kde nejraději trávíte svou dovolenou? 

Celkem 230 dotazovaných raději tráví svou dovolenou v zahraničí, zbytek (93 lidí) ji raději 

tráví na „domácí půdě“ v České republice. 

Otázka č. 2 
Jak často jezdíte na dovolenou (trvající minimálně 5 

pracovních dní v kuse)?

17% 11%

31%

41%

méně než 1x za rok

1x za rok

2x za rok

více než 2x za rok

 
Graf č. 5 Jak často jezdíte na dovolenou? 

Na svou dovolenou jezdí nejvíce respondentů dvakrát ročně, druhé místo obsadili respondenti, 

kteří jezdí na dovolenou jednou za rok a zbytek tvoří lidé jezdící na dovolenou méně než 

jednou nebo více než dvakrát za rok.  
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Otázka č. 5
Preferujete dovolenou v průběhu

53%

44%

3%

léta

zimy

je mi to jedno

Otázka č. 4
Jaký typ dovolené preferujete?

81%

19%
aktivní

pasivní

Otázka č. 3
S kým nejčastěji trávíte Vaši dovolenou?

31%

59%

5%5%0%
s rodinou

s přáteli

sám

s partnerem

jiné

 
Graf č. 6 S kým nejčastěji trávíte svou dovolenou? 

Většina dotazovaných patřila do věkové kategorie 16 – 26 let. Jedná se tedy z většiny o 

mladou generaci, která (společně s ostatními věkovými kategoriemi) z 59 % nejčastěji tráví 

svou dovolenou s přáteli. S rodinou tráví nejčastěji dovolenou 31 %  respondentů, pouze 

jeden tázaný odpověděl, že ji tráví nejčastěji o samotě. 17 dotazovaných tráví svou dovolenou 

se svým partnerem či partnerkou. Do odpovědí „jiné“ (5 %) se zařazují odpovědi 

kombinované, kdy respondent na polouzavřenou otázku odpověděl kombinací předchozích 

výčtů odpovědí. 

 

Výsledky otázek č. 4 a č. 5 odpovídají tomu, že respondenti raději preferují aktivní typ 

dovolené v letních měsících. V zimě jezdí na dovolenou méně dotazovaných, a to jen 3 % 

respondentů. 143 lidem je jedno, kdy na dovolenou jedou a nemají žádnou preferenci v tomto 

výběru. 19 % lidí preferuje pasivní typ dovolené. 

Graf č. 7 Typ dovolené   
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Otázka č. 6
Vaši dovolenou trávíte častěji

68%

17%
4% 11% v přírodě, na

venkově
ve městě

u moře

jiné

 
Graf č. 9 Místo dovolené 

Otázka č. 6 vypověděla, že respondenti tráví nejčastěji svou dovolenou na venkově, v přírodě 

(68 % dotazovaných), ve městě častěji tráví dovolenou 17 % dotazovaných, u moře – jako 

jednou z častěji zodpovězených u možnosti „jiné“ – tráví svou dovolenou nejčastěji 4 % 

respondentů a zbytek opět odpovídal buď kombinací předchozích odpovědí, nebo se objevily 

odpovědi typu: na horách, na historicky zajímavých místech nebo se respondenti rozhodují 

podle současných okolností, kam na dovolenou vyrazí. 

Při dovolené (ať už je zahraniční či nikoliv) respondenti nejčastěji využívají k ubytování 

hotely (31 %), penziony (27 %), kempy (18 %) nebo ubytování v soukromí (16 %). Zbytek 

využívá jiných typů ubytování, ale v naprosté menšině. Jedná se například o přívěsy, farmy 

nebo statky, hostely, vysokoškolské koleje, nebo lidé využívají ubytování ve stanu ve volné 

přírodě. 

Otázka č. 8 se věnovala tomu, jaké položky jsou pro respondenty při dovolené nejvíce a 

nejméně důležité. Jednalo se o následující výběr položek: Kvalita ubytování, cena ubytování, 

kvalita stravování, cena stravování, webové stránky ubytovacího zařízení, dopravní 

dostupnost ubytovacího zařízení a doplňkové služby nabízené ubytovacím zařízením. 

Dotazovaní zaškrtávali jeden bod ze škály 1 – 5, kdy 1 znamenala nejdůležitější a 5 nejméně 

důležité. Výsledek otázky č. 8 je takový, že pro většinu respondentů je nejdůležitější věcí 

spojenou s dovolenou cena ubytovaní, na cenu ubytování navazuje kvalita ubytování, kvalita 

stravování a dopravní dostupnost. Nejméně důležitou položkou byla vyhodnocena možnost 

doplňkových služeb nabízených ubytovacím zařízením. 

 

Otázka č. 7
Jaký typ ubytování při své dovolené 

nejčastěji využíváte?

31%

27%

16%

0%

1%

7%

18%

hotel

penzion

kemp

ubytování v soukromí

farma, statek

přívěs

jiné

Graf č. 10 Typ ubytování 
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Otázka č. 9
Setkal(a) jste se již někdy s pojmem agroturistika?

43%

57%

ano

ne

 
Graf č. 11 Setkal(a) jste se již s pojmem agroturistika? 

Devátá otázka, jako první rozvětvující otázka, nám zjistila to, že 57 % respondentů se již 

někdy setkala s pojmem agroturistika a zbytek (43 %) se s pojmem nesetkal. Tímto se 

potvrdila první hypotéza, protože více než polovina dotazovaných se s pojmem agroturistika 

opravdu již někdy setkala a má tím pádem agroturistiku alespoň v povědomí (i když ještě 

třeba dovolenou tohoto typu ještě dotazovaní respondenti nezažili). 

Celkem 183 (57 %) respondentů, kteří odpověděli kladně na otázku č. 9, pokračovalo dále ve 

vyplňování dotazníku. Zbylých 140 (43 %) lidí bylo automaticky přesunuto na konečnou 

demografickou část dotazníku.  

Otázka č. 10 se týkala stručného vysvětlení pojmu agroturistika. Lidé se vyjadřovali různými 

způsoby. Někteří pojem vysvětlili v krátké podobě několika slovy, někteří se naopak rozepsali 

a pojem agroturistika byl vysvětlen až na několika řádcích. Každá odpověď byla samozřejmě 

jinak strukturovaná, ale obsah měly odpovědi ve většině případů stejný. Agroturistika je pro 

respondenty dotazníku dovolená na venkově, v přírodě, na farmě či na statku, na chalupě, to 

vše na čerstvém vzduchu. Dovolená je spojená se zemědělstvím, domácími zvířaty (nejčastěji 

byli zmíněni koně), prací na farmě, poznáváním přírody a přímým ubytováním na farmě či 

statku. Aktivní dovolená, která zpříjemní život „normálnímu měšťákovi“ – ten během 

dovolené relaxuje a poznává jemu neznámé a neobvyklé aktivity a činnosti. Mezi další 

odpovědi můžeme zařadit například tyto odpovědi: módní záležitost dnešní doby, dovolená 

s dobrovolnickou prací, dovolená spojená s domácími zvířaty a nabídkou bioproduktů a 

ekologických potravin, dovolená s živými starými tradicemi a životem na statku, cestování a 
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chování se ekologicky, kombinace volného času a neplacené práce na farmě. Shrnující 

odpověď jednoho z respondentů na závěr: „Agroturistika je zaměřená na pobyt v 

zemědělských a venkovských usedlostech, farmách atd. Klienti se chtějí seznámit s životem 

na venkově, farmě - mají možnost vidět, jak se stará o zvířata, jak probíhá práce na poli, jak 

se připravují tradiční pokrmy, využití produktů ze zvířat (výroba sýru, stříhání a zpracování 

vlny...), tradiční řemeslnou výrobu. Samozřejmostí je, že si vše mohou vyzkoušet.“ 

Otázka č. 11 
Navštívil(a) jste už ve svém životě agrofarmu?

15%

85%

ano

ne

 
Graf č. 12 Navštívil(a) jste už ve svém živote agrofarmu? 

Otázka č. 11 byla v dotazníku opět otázkou rozvětvující. Při kladné odpovědi respondenti 

odpovídali na tři podrobnější otevřené a jednu uzavřenou otázku, týkající se jejich pobytu na 

konkrétní farmě. Pokud se respondent vyjádřil na otázku č. 11 negativně, přešel automaticky 

na otázku č. 16 – „Z jakého důvodu jste nenavštívil(a) agrofarmu?“ Patnácti procenty 

kladných odpovědí (28 kladnými odpověďmi) na otázku č. 11 se potvrdila druhá hypotéza, 

protože agrofarmu navštívilo více než odhadovaných 10 % respondentů.   

Otázky č. 12, č. 13, č. 14 a č. 15 byly určeny pro respondenty, kteří na otázku č. 11 

odpověděli kladně. Těchto respondentů bylo 28.  

Otázka č. 12 zněla „Kolik dní jste na farmě strávil(a)?“ 15 respondentů strávilo na farmě 

jeden den, z toho jeden z těchto patnácti lidí byl na farmě ještě jednou, a to na deset dní. 4 

respondenti strávili na farmě 2 dny, a další 4 respondenti zde strávili 4 dny. Tři dny na farmě 

strávili 2 lidé. Po jednou respondentovi byly zastoupeny 4, 5 a 14 dní strávených na farmě. 

Otázka č. 13 zjišťovala, kde přesně 28 respondovaných na farmě bylo, na jaké farmě trávili 

svou dovolenou či výlet. Někteří si na název farmy a místo, kde se přesně nacházela 

vzpomněli, někteří bohužel ne. Ti respondenti, kteří si na přesné umístění farmy nevzpomněli, 
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uváděli alespoň město nebo přibližnou oblast, kde se farma nacházela. Názvy farem, které 

byly zmíněny v dotazníku byly tyto: agropenzion u Háje, farma Zahradnice, Hlaváčův Dvůr, 

Ranch „B“, Toulcův Dvůr,  farma Zababeč, farma Michael. Respondenti, kteří si nevzpomněli 

na přesný název farmy uvedli například tato města nebo oblasti, kde se farma nacházela: 

Šluknov, Žlutava u Zlína, Jablonec nad Nisou, Semily, Medník, Nová Ves, Dymokury, 

Jesenicko, Plzeňsko, Příbramsko, Třeboňsko, Karlovarsko, Krkonoše, Šumava a kraj 

Vysočina. Ze zahraničních farem byly zmíněny dvě – jeden respondent byl návštěvníkem 

farmy na Slovensku a jeden respondent navštívil rakouskou farmu ve Werfenwengu.  

Odpověďmi z otázky č. 13 se zčásti nepotvrdila počáteční hypotéza. Odhadem bylo to, že 

minimálně pět respondentů navštívilo zahraniční farmu. Výsledkem jsou zahraniční farmy 

dvě – jedna slovenská a jedna rakouská. 

Jaké činnosti si respondenti na dané farmě vyzkoušeli, na to se ptala otázka č. 14. Odpovědí 

bylo mnoho. Některé se opakovaly, některé se vyskytly jen jednou a někteří respondenti 

žádné speciální činnosti vůbec nevykonávali. Mezi odpovědi lidí, kteří nějakou činnost na 

farmě prováděli, patřily například dojení koz a ovcí, sklizeň technického konopí, pomoc při 

výrobě sýrů, kydání hnoje, krmení dobytka, krmení slepic, výměna podestýlky králíkům, 

kopání brambor, zastřihávání mladých stromků, nahánění hus a kachen do ohrady, zajíždění 

mladých hřebců, obstarávání koní, pozorování chování ptáků, práce s dětmi v terénu, práce se 

zvířaty, kompletní péče o zvířata. 

Otázka č. 15
Chtěl(a) byste si dovolenou na farmě 

zopakovat?

82%

18%
ano

ne

 
Graf č. 13 Chtěl(a) byste si dovolenou na farmě zopakovat? 

Z celkového počtu 28 respondentů, kteří již ve svém životě farmu někdy navštívili, a to na 

jeden či více dní, by si jejich zážitek 23 rádo zopakovalo. Zbylých 18 % lidí (zbylých 5, 

kterých farmu  již někdy navštívilo) by o další dovolenou na farmě nemělo zájem. 
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Otázka č. 16 
Z jakého důvodu jste nenavštívil(a) agrofarmu?

28%

10%

62%

neměl jsem příležitost

tento typ dovolené mě
neláká

jiné

 
Graf č. 14 Z jakého důvodu jste nenavštívil(a) agrofarmu? 

Již zmiňovaná otázka č. 16, na kterou byli automaticky přesměrováni respondenti, kteří 

odpověděli „ne“ na otázku č. 11 zjišťovala, proč právě tito respondenti ještě agrofarmu 

nenavštívili. 62 % odpovědí zaznamenala možnost „neměl jsem příležitost,“ 28 % lidí tento 

typ dovolené vůbec neláká a zbylých 10 % odpovídalo polouzavřenou otázkou, kdy 

nejčastějšími odpověďmi bylo např.: bydlím v podobné lokalitě – dovolená tohoto typu mi 

nepřijde nijak zvláštní, chybí dostatečná propagace agroturistiky, nevidím v typu této 

dovolené nic nového, tento způsob trávení volného času znám z dětství, pracuji v oboru nebo 

dovolená tohoto typu je v plánu, jen ještě nebyla realizována. 

Otázka č. 17
Lákala by Vás případná aktivní dovolená v 

přírodě na agrofarmě spojená se zemědělskou 
prací ve společnosti farmářské rodiny a 

domácích zvířat?

54%

46% ano

ne

 
Graf č. 15 Případná dovolená na farmě 

Další otázkou pro respondenty se zápornou odpovědí na otázku č. 11 byla otázka č. 17 

zjišťující, zda by tito respondenti alespoň měli zájem o dovolenou tohoto typu. Pouhých 72 

z celkových 155 dotazovaných by o dovolenou na agrofarmě mělo zájem.  Netvoří tedy ani 

polovinu všech respondentů, kteří ještě na agrofarmě nikdy nebyli. Těmito odpověďmi se 

nepotvrdila třetí hypotéza, která stála za tím, že o dovolenou spojenou s agroturistikou bude 



 51 

mít zájem minimálně 90 % respondentů. 

Otázka č. 18
Jakých aktivit by Vám nevadilo se zúčastnit během případného 

pobytu na agrofarmě?
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Graf č. 16 Aktivity na farmě 

Otázka č. 18 potvrzuje a zčásti zároveň vyvrací čtvrtou hypotézu. V ní bylo řečeno, že třemi 

nejobvyklejšími odpověďmi na otázku č. 18 budou „krmení domácích zvířat,“ „cyklistický 

výlet“ a „ochutnávka domácích výrobků.“ Výsledkem je, že 142 respondentů ze 155 by se 

nejraději zúčastnila nějaké společenské události jako je například jarmark, zabíjačka nebo 

vinobraní. 141 dotazovaných by ráda ochutnala domácí specialitu vyrobenou přímo na farmě. 

Třetí místo obsadil pěší výlet se 129 zájemci. Cyklovýlet, který byl zmíněn v hypotéze, by 

preferovalo 128 respondentů.  

Který z krajů považuje respondent za vhodný pro agroturistiku, na to se ptala otázka č. 19. 

Vyjmenovány byly všechny kraje České republiky a respondent mohl vybrat více možností. 

Mezi nejčastěji označenou odpověď patřil Jihočeský kraj. Následoval kraj Jihomoravský, kraj 

Vysočina a kraj Moravskoslezský. Na posledním místě se umístilo hlavní město Praha. 
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Otázka č. 20
Myslíte si, že agroturistika jako druh 

venkovského cestovního ruchu je v ČR dobře 
propagována?

6%

70%

24%
ano

ne

nevím

 
Graf č. 17 Propagace agroturistiky v ČR 

Poslední otázka dotazníku se týkala propagace agroturistiky. Odpověďmi se potvrdila 

poslední hypotéza, protože celých 70 % respondentů (128 lidí, kteří mají pojem agroturistika 

minimálně v povědomí) si myslí, že agroturistika není v České republice dobře propagována. 

24 % respondentů neví, jestli je agroturistika propagována a jen 11 (6 %) dotazovaných lidí si 

myslí, že je tento druh turistky v České republice dobře propagován. Na tuto otázku tedy 

převládaly negativní odpovědi.  
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7. Farma Košík 

Ve středních Čechách, okrese Nymburk, se nachází farma Košík23. Tato farma nabízí svým 

návštěvníkům mnoho aktivit. Turisté mají možnost provádět agroturistiku nebo se podílet na 

výrobě bioproduktů, které se přímo na farmě produkují. Majitelkou biofarmy Košík je paní 

Dagmar Havlová, která je původem ze Slovenska. Většina personálu farmy je také 

slovenského původu, a tak farma udržuje mnoho slovenských tradic a někdy se o ní mluví 

jako o ostrůvku Slovenska ve Středních Čechách. 

Farma Košík je zaměřena jak na výrobu bio produktů, tak i na agroturistiku. Farma má 127 ha 

orné půdy. Na této ploše se rozkládá farma se dvěma ovčíny, stodolami a sklady na ječmen, 

seno a obilí, králíkárnami, poli, pastvinami, sady a loukami. Na farmě se pěstuje obilí, ovoce i 

zelenina. Z ovoce jsou to jablka, hrušky a jahody, ze zeleniny například rajčata, papriky nebo 

brambory. Farma Košík chová romanovské ovce (toto plemeno ovcí pocházející z Ruska a je 

jediným plemenem ovcí, které je schopno být plodnými dvakrát do roka, a tak je ovčí 

produkce na farmě Košík vysoká; na začátku roku 2011 se narodilo 324 jehňat), prasata 

(prasata bílá ušlechtilá), kozy (kozy bílé krátkosrsté), berany, králíky, slepice, perličky, osla, 

husy, kachny, divoké prase, kočky a psy (jsou zde vycvičené 3 border kolie). Díky ovcím 

farma produkuje mléko, sýr a vlnu.  Farma také vyrábí vlastní klobásy z jehněčího a 

vepřového masa. Na farmě se nacházejí dvě speciální udírny právě na sýry a klobásy. 

Výrobky nabízené na farmě jsou označeny logem „Produkt ekologického zemědělství“ (viz 

obr. 4, str. 53), které farma může používat od roku 2009. Místní produkty jsou prodávány a 

využívány ke spotřebě přímo na farmě a dále pak v restauraci Monarchie v pražské Lucerně. 

Farma má v plánu začít vyrábět i své vlastní jogurty. 

 

 

 

                                                

23 Viz příloha č. 3 

Obr. 4 Logo "Produkt ekologického zemědělství" 
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V blízkosti objektu farmy (asi 5 minut chůze po jedné z turistických tras) se nachází nově 

zrekonstruovaný penzion, jehož přestavba byla provedena v roce 2003. Penzion má přízemí a 

nadzemní podlaží. Levá část budovy je určena pro turisty, v pravé části budovy žije majitelka 

a personál farmy. V přízemí penzionu je útulná restaurace a v prvním patře se nachází 

společenská místnost a tři tří až čtyřlůžkové apartmány, každý s vlastní koupelnou. Budova je 

dřevěná, nově zrekonstruovaná, stylově vybavená a působí velice příjemným dojmem – jak 

zvenku, tak i uvnitř. Personál penzionu je neméně příjemný, tím pádem si turisté odvážejí z 

pobytu dobrý dojem a příjemné zážitky. Cena za jedno lůžko na osobu a noc je 400 Kč 

s možností snídaně, polopenze i plné penze. 

Venkovní okolí penzionu je zaměřeno hlavně agroturistiku. Jsou zde lavičky, nejrůznější 

altánky a přístřešky, postavy a zvířata vyřezaná ze dřeva. To vše dělá okolí penzionu 

útulnějším. Nechybí veliké ohniště s ručně vyřezanými dřevěnými lavicemi nebo vysoký 

totem. Vedle penzionu jsou dva rybníky, které majitelka nechala vytvořit  teprve před 

několika lety. Turisté se tedy mohou věnovat i rybolovu. Mají zde možnost si ulovit rybu, 

která jim bude zpracována kuchařem v místní kuchyni v penzionu.  

Agroturistika se zde dá provádět i ve formě pěších výletů. Farma je nyní ve fázi příprav 

vytváření naučných stezek vedoucích po okolí farmy. Je zde několik turistických tras, které 

vedou z vesnice Košík do dalších obcí – Tuchom a Sovolusky. Tvoří tak několikakilometrové 

„kolečko“ pro pěší turistiku. Jak již bylo napsáno, farma je nyní ve fázi příprav budování 

těchto turistických tras a naučných stezek. Na trase naučných stezek jsou již nyní připraveny 

dřevěné stojany, na které během letošního léta budou připevněny tabule s informacemi a 

zajímavostmi o daném místě. 

Další možností z oblasti agroturistiky je cykloturistika. Cyklotrasy vedou z nedalekých 

Rožďálovic do různých směrů. Návštěvníci dále mají možnost vyrazit na houby do blízkých 

lesů nebo se mohou podílet na samotném chodu farmy. Mohou pomáhat personálu s pracemi 

na farmě od hrabání sena, přes sběr jahod, česání ovoce až  po veškeré práce s již 

zmiňovanými domácími a chovnými zvířaty.  

Farma Košík je zaměřena hlavně na rodiny s dětmi. Pro děti je zde mnoho atrakcí – vyřezané 

domečky a zvířátka ze dřeva, možnost pohladit si nebo nakrmit domácí zvířata apod. Farma 
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plánuje vyrobit ohradu s výběhem, kam by umístila králíky a osla. Ti by pak byli v přímé 

blízkosti pro návštěvníky farmy. Na farmu ale nejezdí samozřejmě jen rodiny s dětmi. Lidé si 

na farmu jezdí odpočinout, většinou aktivně. Turisté mohou přijet jak na jednodenní, tak i 

vícedenní výlet či dovolenou. Farmu navštěvují i lidé typu „kancelářských krys,“ kteří jsou 

zvyklí na velkoměsto, panelákový byt a celodenní pobyt v kanceláři. Tito lidé na farmu 

přijíždí relaxovat, a to většinou právě v aktivní formě. To, že se dostanou do přírody, mají 

možnost na farmě pracovat, udělat si turistický výlet po naučné stezce, to vše jim pomáhá ke 

zlepšování jejich psychického i fyzického stavu a je to také jedním z hlavních cílů 

agroturistiky. Za práci na farmě se nevyžaduje žádný poplatek, turisté si za odměnu mohou 

například z farmy odvézt jimi samotnými sčesaná jablka ze stromů apod. 

Farma Košík se v současné době stále zabíhá. Majitelka a zaměstnanci dostávají neustále 

nové a nové nápady, jak farmu inovovat, vylepšovat a udělat ji pro své návštěvníky ještě 

zajímavější. Farma se postupně mění v park a domov mnoha zvířat. Provádí se zde domácí 

výroba sýrů, parenic a jiných tradičních pochutin a inovace se provádí i v této gastronomické 

oblasti, na kterou je farma zaměřena. Je ideální jak pro rodiny s dětmi, tak i pro páry či 

jednotlivce. Agroturistika je jednou z hlavních aktivit, které farma Košík nabízí.  

Kromě pobytu na farmě se nabízí i nespočet možných výletů do okolí. Turisté mohou se vydat 

do nedalekých Dětenic se zámkem a typickou středověkou krčmou, další místa pro výlet jsou 

například Rožďálovice, Staré Hrady, Mcely, zámek Loučeň nebo farma v Pojedech, která 

vlastní dobytek na výrobu masa. 

Webové stránky farmy 24 čekají na svou aktualizaci a jejich inovace je na také pořadníku. 

Stránky jsou ale i tak přehledné a s doplněním aktuálních informací budou pro uživatele 

snadné k prohlédnutí. Informace o farmě i s diskuzí o daném místě se dají snadno najít také na 

portálu Kudy z nudy 25. Farma Košík také plánuje větší propagaci, a to jak pomocí internetu a 

tisku, tak i výrobou různých cedulí, které budou rozmístěny v blízkém okolí farmy. 

                                                

24 Doména http://www.farmakosik.cz 
25 Doména http://www.kudyznudy.cz 
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8. Farma Zababeč 

Farma Zababeč26 je klasickou rodinnou farmou nacházející se v severozápadních Čechách 

v Českém středohoří nedaleko Litoměřic. Farma nabízí pro své návštěvníky mnoho aktivit, 

nejvíce je zaměřená na koně, koňské vyjížďky a péči se o ně. Majitelka farmy Zababeč, paní 

Dagmar Voštová, pochází původem z Prahy a do severozápadních Čech se přestěhovala 

v roce 2006. Od roku 2003 do roku 2006  byla farma rekonstruována. Od této doby až do roku 

2010 se postupně se budovala klientela a vytvářelo se prostředí dnešní rodinné agrofarmy. 

Farma Zababeč se rozkládá na 17 ha půdy. 

Lidé mohou farmu navštívit v jakémkoliv ročním období a mají zde možnost provádět mnoho 

druhů aktivit spojených s agroturistikou.. Jízda na koni, cykloturistika (farma má pro své 

klienty malou půjčovnu kol), pěší turistika, relaxování u bazénu, hraní her na sportovním 

multifunkčním hřišti, stolní tenis, stolní fotbal, krmení domácích zvířat, péče se o zvířata, 

sedlání koní a pozdější jízda na nich, v sezóně výlety do okolí – tím vším si turista může 

vyplnit svůj čas při letním pobytu na farmě. V plánu je ještě doplnit farmu o trampolínu a 

vytvořit velké dřevěné ruské kuželky.  

Během zimy si lidé mohou jet zalyžovat na asi deset kilometrů vzdálenou lyžařskou 

sjezdovku nebo mohou využít možnost běžeckého lyžování. Na farmě jsou dvě koňské stáje a 

farma vlastní dohromady 29 koní. Dále je zde možno vidět romanovské ovce, kozy, 

vietnamská prasata, psy, kočky, králíky nebo holuby. Kvůli zvířatům, a nejen kvůli nim, na 

farmu jezdí převážně rodiny s dětmi. Lidé mají možnost vidět to, jak se zvířata chovají, jak se 

ošetřují a jak se s nimi zachází. V blízkosti farmy je velké ohniště pro letní táboráky. Farma je 

zaměřena jen na agroturistika, nezabývá se vlastní výrobou produktů ani ničím podobným. 

V roce 2008 byla vytvořena kolem farmy jezdecká koňská stezka, která bude v budoucnu 

dovybudována a rozšířena tak, že povede z Německa až na Šumavu. Na jezdecké stezce 

budou jednotlivé zastávky pro turisty a jednou z nich bude právě farma Zababeč. Další vizí do 

budoucna je vytvořit z tohoto projektu trojúhelník mezi Českou republikou, Německem a 

Rakouskem s různými druhy zastávek a hipostanic.  

                                                

26 Viz příloha č. 3 
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Na koni se na farmě může svézt jak začátečník, mírně pokročilý, tak i zkušený jezdec. Na 

výběr je mnoho koní, kteří se ke člověku přiřazují právě podle jejich zkušeností s koňmi a 

dále například. podle velikosti koně. Pokud děti a začátečníci mají zájem, jsou zasvěceni do 

péče o koně, do základů jezdectví, sedlání apod. Vlastníci koní mají možnost si přivézt svého 

vlastního koně a strávit dovolenou společně s ním. 

Farma pro své klienty pořádá každoroční akce spojené s koňmi. Jedná se o týdenní putování 

s koňmi, hvězdicové putování, víkendové, jednodenní anebo hodinové putování. Týdenní 

putování s koňmi a hvězdicové putování probíhá v průběhu jednoho týdne. Skupinka klientů 

společně s vedoucím skupiny, synem majitelky farmy, se vydá na týdenní výlet na koních. 

Vyjíždí se z farmy Zababeč, každý den se ujede několik kilometrů a v noci se přespává 

v předem zamluvených penzionech či kempech. Další akcí pro stále klienty farmy je 

například Hubertova jízda pořádaná na podzim. Jedná se o ukončení jezdecké sezóny na 

farmě Zababeč. 

Od roku 2010 pořádá farma dětský koňský tábor. Díky velkému zájmu z minulého roku se 

letos pořádají dva turnusy, jeden v červenci a druhý v srpnu. Kapacita tábora je dvacet dětí, 

které jsou zařazeny do skupin podle věku a zkušeností s koňmi.  

Součástí farmy je rodinný penzion s deseti dvou až čtyřlůžkovými pokoji. Kapacita penzionu 

je 25 míst s možností přistýlek, farma má v plánu rozšířit svou kapacitu až na čtyřicet míst. 

Pokoje jsou plně vybavené a osm z nich má i vlastní koupelnu s toaletou. K penzionu je 

přistavěna část domu, kde bydlí personál (farmářská rodina). Jedna noc v penzionu stojí 330 

Kč na osobu s možností připlatit si snídani, polopenzi nebo plnou penzi. Během teplých 

letních večerů mají návštěvníci farmy Zababeč možnost venkovního grilování (přímo před 

penzionem je letní venkovní sezení). 

Agrofarma Zababeč pořádá spoustu akcí. Jedná se nejen o již zmiňované dětské tábory a 

putování na koních. Farma bývá častým místem pro školy v přírodě, pro nejrůznější firemní 

akce, teambuildingy a školení, pro narozeninové oslavy, svatby apod.  

Návštěvníci farmy mohou vyjet na výlet do okolí. Mohou se podívat do města Litoměřice 

nebo Ústí nad Labem. Dále je možnost objednat si prohlídku v bývalém koncentračním táboře 

Terezín, lidé mohou využít cyklistických tras a projet si tuto severozápadní část České 

republiky na kole nebo se prostě mohou jen procházet po turistických trasách v CHKO České 
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Středohoří. 

Farma Zababeč má uživatelsky nenáročné, aktualizované a vizuálně příjemné webové 

stránky27, které jsou v podstatě její jedinou propagací. Protože je jiná forma propagace pro 

rodinnou farmu finančně velice náročná a kraj zatím farmu nijak nepodporuje, nezbývá 

majitelce farmy nic jiného, než se bezplatně propagovat stejně jako ostatní farmy a ostatní 

zařízení například na serveru Kudy z nudy28. Farma Zababeč dále spolupracuje s některými 

cestovními agenturami, jak českými, tak i zahraničními. Díky spolupráci s anglickými a 

německými cestovními kancelářemi má farma i zahraniční klientelu, která rok od roku roste. 

Farma Zababeč se umístila na 1. místě v soutěži na portálu Kudy z nudy. Vyhrála soutěž o 

nejlepší agrofarmu roku 2010 díky svému videu, kde se prezentovala jako koňská farma 

s možností agroturistiky a nabídkou aktivní dovolené v koňském sedle. 

                                                

27 Doména http://www.farmazababec.cz 
28 Doména http://www.kudyznudy.cz 
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Závěr 

Agroturistika je druhem cestovního ruchu, konkrétně druhem venkovské turistiky, který je 

šetrný k životnímu prostředí a jde ruku v ruce s rozvojem venkova a udržitelným rozvojem 

oblastí. Venkovská turistika má respekt k přírodní složce světa, k zachování tradic a 

k podpoře udržitelného turismu. 

Agroturistika, jako rozvíjející se „zelená“ forma cestovního ruchu, má bezpochyby velký 

potenciál pro své další rozšiřování v rámci České republiky i mimo ni. Jedná se hlavně o 

rozšíření do povědomí širší české veřejnosti. To by se mělo podpořit hlavně zintenzivněním 

propagace tohoto druhu cestovního ruchu a zvýšením zájmu budoucích  podnikatelských 

subjektů o budování těchto agrofarem.  

V úvodu práce bylo vymezeno několik cílů. Prvním z nich bylo představit pojem agroturistika 

a zmapovat problematiku s agroturistikou a cestovním ruchem spojenou. Práce popisuje 

cestovní ruch, dále jeho rozdělení a vlivy, které mají na cestovní ruch určitý dopad. 

Agroturistika je v práci popsána a probrána poměrně podrobně. Agroturistika je konkrétně 

zařazena do odvětví cestovního ruchu, v práci je popsán její význam a také to, v jakých 

aspektech pobyt na farmě vlastně spočívá. Dále jsou v bakalářské práci popsány povinnosti 

provozovatele farmy a potřebné postupy pro její provozování.   

V další části práce je podrobněji popsán marketingový mix cestovního ruchu. Ten je zaměřen 

přímo na agroturistiku a problematiku s ní spojenou. 

Následuje kapitola věnovaná institucím a organizacím, které působí v oblasti venkovské 

turistiky. Tyto organizace podporují podnikatele pohybující se v odvětví venkovské turistiky. 

Konkrétně se v této práci jedná o analýzu organizací ECEAT CZ a Svazu venkovské turistiky. 

Jak autorka zmapovala, dalšími podporovateli oblasti venkovského cestovního ruchu jsou 

například agentura CzechTourism, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního 

prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj nebo PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců ČR. 

V práci je dále srovnána česká agroturistika s agroturistikou zahraniční. Je popsáno,  v čem se 

česká agroturistika odlišuje a v jakých atributech za zahraniční agroturistikou zaostává. 

Podrobněji je vylíčena situace v Rakousku, které je považováno za zakladatele tohoto druhu 

cestovního ruchu. 
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V souladu s dalším cílem, vytyčeným v úvodu bakalářské práce, může rovněž dojít ke 

zhodnocení, zda jsou občané dostatečně seznámeni s pojmem agroturistika, zda tento pojem 

mají v povědomí, co si pod tímto pojmem přesně představují nebo jestli již někdy agrofarmu 

navštívili. Odpovědi na tyto otázky byly zjišťovány prostřednictvím elektronického 

dotazníkového šetření. Pokud farmu dotazovaný navštívil, bylo zjišťováno, o jakou farmu šlo 

konkrétně, kolik dní na farmě respondent strávil a jaké práce si při svém pobytu vyzkoušel. 

Jestliže dotazovaný ještě žádnou návštěvu farmy nikdy neuskutečnil, je v dotazníku tázán, 

z jakého to je důvodu, a jaké aktivity by si chtěl během případného pobytu na farmě 

vyzkoušet. Anonymním dotazníkem, který byl vyplněn náhodným vzorkem 323 respondentů 

bylo zjištěno , že necelých šedesát procent respondentů již někdy pojem agroturistika slyšelo. 

Výsledky bylo dále například prokázáno, že pojem agroturistika ještě není zcela 

„zaběhnutým“ pojmem v povědomí obyvatelstva České republiky. Tento nedostatek je mimo 

jiné způsoben nedostatečnou propagací agroturistiky v rámci cestovního ruchu.  Závěrečnou 

část práce tvoří osobní pozorování autorky, která navštívila středočeskou farmu Košík a farmu 

Zababeč v Severozápadních Čechách. Autorka popisuje aktivity obou farem, jejich zaměření a 

další specifické informace.  

V závěru práce se autorka snaží stanovit návrhy a doporučení týkající se agroturistiky v České 

republice. Během vytváření analýz a četby příslušné literatury vyplynuly na povrch určité 

skutečnosti, které by bylo třeba změnit či vyřešit. Pokud sledujeme trend návštěvnosti 

agrofarem z výstupů uvedených v této práci, jasně vidíme, že výsledek je spíše na nízké 

úrovni. Je proto nutné, aby byly uskutečněny určité změny, které by návštěvnost agrofarem a 

zájem o agroturistiku zvýšily. Agroturistika v České republice není dostatečně a pravidelně 

propagována. To je asi její největší současný problém. Propagace většiny českých farem 

probíhá na jejich vlastní náklady, a to pro ně tvoří často vysokou finanční zátěž. V této oblasti 

můžeme spatřovat prvotní příčinu spíše nižšího povědomí veřejnosti o agrofarmách, resp. o 

jejich návštěvnosti. 

Zájem o agroturistiku sice každým rokem stoupá, ale ne takovým způsobem, jako  můžeme 

vidět v zahraniční. Farmám by autorka například doporučila, aby se s minimálními náklady 

prezentovaly ve větší míře na internetových portálech, které sleduje stále více uživatelů. Lidé 

začínají dávat přednost výběru dovolené prostřednictvím internetu před výběrem dovolené 

v kamenných cestovních kancelářích. Proto by bylo pro jednotlivé farmy perspektivní vytvořit 

přehledné a uživatelsky jednoduché webové stránky, pomocí nichž by se farma propagovala 
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přes domény, jako jsou dnes například doména Kudyznudy nebo server Nafarmu. Své webové 

stránky by měly farmy neustále aktualizovat a mělo by na nich být zmíněno vše podstatné, 

tedy vše, co by zákazník mohl požadovat. Určitě by podnikatelé také neměli podceňovat 

spolupráci s místními informačními centry a středisky. 

Jelikož je agroturistika fenoménem současné doby, je to druh cestovního ruchu, který je 

šetrný k přírodě a stává se určitým stupněm další možnosti cestování, je třeba ji pozitivně 

podpořit a snažit se ji posunout ještě více do povědomí obyvatel. 
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Příloha č. 1  Výše členských příspěvků a ceník služeb Svazu venkovské turistiky 

Výše členských příspěvků a ceník služeb - rok 2010 

Položka Člen Svazu Ostatní 

Členství Kč Kč 

Zápisné - jednorázové 300  

Členský příspěvek roční 500  

Mandátní platba za zatupování zájmu člena 
(ubytovatele) 700 + 50  

 

Certifikace   

Certifikace včetně kontrolní návštěvy 
certifikátora (platnost certifikátu 4 roky) 

1900 
+ cestovné 6,50 

Kč/km 

3900 
+ cestovné 6,50 

Kč/km 
 

Propagace   

Propagace na www.prazdninynavenkove.cz V ceně 
mandátní platby  

Propagace na www – nečlen (za certifikovaný 
objekt)  1500 

Jednostranný aktivní odkaz na www stránky 
ubytovatele 900 900 

Vzájemný aktivní odkaz mezi www stránkami 
ubytovatele a www.prazdninynavenkove.cz zdarma zdarma 

Překlad prezentace do cizího jazyka (za 1 
normostranu a jaz. Mutaci) 300 400 

 

Poradenství   

První poradenská návštěva v kanceláři Svazu 
nebo regionálního zástupce bezplatně bezplatně 

Druhá a další poradenská návštěva v kanceláři 
Svazu nebo regionálního zástupce nebo v terénu 

700 
+ cestovné 6,50 

Kč/km 

700 
+ cestovné 6,50 

Kč/km 
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Příloha č. 2 Dotazník 

DDOOTTAAZZNNÍÍKK  

--  AAggrroottuurriissttiikkaa  jjaakkoo  ffeennoomméénn  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  --  

1. Kde raději trávíte svou dovolenou? 

□ v České republice □ v zahraničí 

2. Jak často jezdíte na dovolenou (trvající minimálně 5 pracovních dní v kuse)? 

□ méně než 1x za rok 

□ 1x za rok 

□ 2x za rok 

□ více než 2x za rok 

3. S kým nejčastěji trávíte svou dovolenou? 

□ s rodinou 

□ s přáteli 

□ sám 

□ jiné: 

4. Jaký typ dovolené preferujete? 

□ aktivní □ pasivní 

5. Preferujete dovolenou v průběhu 

□ léta □ zimy 

6. Vaši dovolenou trávíte častěji 

□ v přírodě, na venkově 

□ ve městě 

□ jiné:  

7. Jaký typ ubytování při své dovolené nejčastěji využíváte? 

□ hotel 

□ penzion 

□ kemp 

□ ubytování v soukromí 

□ farma, statek 

□ přívěs 

□ jiné:  
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8. Jak jsou pro vás následující položky při dovolené důležité? (1 – nejdůležitější, 5 – 
nejméně důležitá) 
Kvalita ubytování    

Cena ubytování     

Kvalita stravování     

Cena stravování     

Webové stránky ubytovacího zařízení   

Dopravní dostupnost ubytovacího zařízení    

Doplňkové služby nabízené ubytovacím zařízením   

9. Setkal(a) jste se již někdy s pojmem agroturistika? 
□ ano □ ne (→ pokračujte otázkou č. 21) 

10. Vysvětlete, prosím, stručně pojem agroturistika. 
 
 
11. Navštívil(a) jste už ve svém životě agrofarmu? 

□ ano (→ pokračujte otázkou č. 12) □ ne (→ pokračujte otázkou č. 16) 

12. Kolik dní jste na farmě strávil(a)? 
 
 
13. Kde se farma nacházela? 
 
 
14. Vyzkoušel(a) jste si nějaké specifické činnosti na farmě? Pokud ano, jaké? 

 

15. Chtěl(a) byste si dovolenou na farmě zopakovat? (respondent je dále automaticky 
odkázán na otázku č. 19)
□ ano □ ne 

16. Z jakého důvodu jste nenavštívil(a) agrofarmu? 

□ neměl(a) jsem příležitost 

□ tento typ dovolené mě neláká 

□ jiné: 

17. Lákala by vás případná aktivní dovolená v přírodě na agrofarmě spojená se 

zemědělskou prací ve společnosti farmářské rodiny a domácích zvířat? 

□ ano □ ne 

 



18. Jakých aktivit by vám nevadilo se zúčastnit během případného pobytu na 

agrofarmě? 

□ jízda na koni, starání se o koně 

□ hrabání sena 

□ česání ovoce 

□ sběr zeleniny 

□ dojení dobytka 

□ krmení domácích zvířat 

□ ochutnávka domácích výrobků 
(sýry, uzeniny, mošt,..) 

□ rybolov 

□ houbaření 

□ cyklovýlet 

□ pěší výlet 

□ účast na kulturní společenské   
akci (jarmark, zabíjačka, 
vinobraní,..) 

□ ukázka lidových tradic 

□ jiné 
19. Který z krajů v České republice považujete za vhodný pro agroturistiku? 

□ Karlovarský 

□ Plzeňský  

□ Ústecký 

□ Liberecký 

□ Středočeský 

□ Hl. m. Praha 

□ Jihočeský  

□ Králove - Hradecký 

□ Pardubický  

□ Vysočina 

□ Olomoucký  

□ Jihomoravský 

□ Moravskoslezský  

□ Zlínský 

 □ žádný 

20. Myslíte si, že agroturistika jako druh venkovského cestovního ruchu je v ČR 

dobře propagována? 

□ ano □ ne □ nevím 

21. Jste 

□ žena □ muž 

22. Věk 

□ 0 – 15 

□ 16 – 26 

□ 27 – 40 

□ 41 – 60 

□ 60 a více 
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23. Počet obyvatel místa, ve kterém žijete 

□ 0 – 10 000 

□ 10 001 – 50 000 

□ 50 001 – 100 000 

□ 100 001 – 200 000 

□ 200 001 a více 
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Příloha č. 3  Fotodokumentace29 

Farma Košík 

 

 

                                                

29 Zdroj: vlastní 
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Farma Zababeč 

 

 

 

 

 

 

 

 


