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Pardubický kraj 

 charakter krajiny   x   cestovní ruch 



Cestovní ruch je v současnosti velmi 

perspektivní a rozvíjející se oblastí podnikání. 

V rámci regionů podporuje vytváření nových 

pracovních míst a tím jejich rozvoji, podporuje 

obnovu a poznávání kulturních, přírodních a 

historických památek. 

Je třeba podněcovat rozvoj takových forem 

cestovního ruchu, které jsou ohleduplné 

k místnímu obyvatelstvu, přispívají k ochraně 

životního prostředí, k zachovávání tradic a 

jedinečnosti regionů a obcí. 



Zelený cestovní ruch 

- na rozdíl od masové turistiky 

podporuje pobyt ve volné přírodě 

a řídce osídlených oblastech 

- jednou z těchto forem je i 

agroturistika, jež je spjata s pobytem 

na farmě či v jiných objektech na 

venkově a přináší další příjmy 

zemědělcům 



Dalším oborem, který se rozvíjí 

v posledních letech raketovou rychlostí, je 

ekologické zemědělství.  

 

A spojením těchto dvou populárních 

oborů vzniká nový obor podnikání –  

 

EKOAGROTURISTIKA 



Ekoturistika je cestovní ruch, který podporuje ochranu 

přírody, umožňuje místním obyvatelům alternativní 

zaměstnání, vyznačuje se velkou ohleduplností 

návštěvníků vůči přírodě.  

 

Rozlišujeme dva typy ekoturistiky:  

 

• turistiku založenou na přírodě, jejíž hlavní náplní je 

poznávání a pozorování přírody, především 

přírodních rezervací, národních parků, chráněných 

krajinných oblastí, aniž by byly narušovány,  

• ekoturistiku, která zahrnuje i prvky vzdělávací a 

interpretační  



Cestovní ruch nebo také turismus  

tvoří významnou část hospodářství, 

zejména v některých zemích.. 

 

Mezinárodní cestovní ruch tvoří asi 25 až 

30 % všech světových služeb a 

zaměstnává přes 100 milionů osob. 



  



Jak vzniká cestovní ruch? 

• potřeba odpočinku,  

• chuť se vzdělávat,  

• poznávat neznámé země, oblasti, tradice,  

• seznamovat se s lidmi  

• …………. 

• ……… 



Pro rozvoj cestovního ruchu a agroturistiky je 

velmi důležité uplatňovat principy 

destinačního managementu.  

 

Destinační management je způsob řízení 

určité destinace, jehož cílem je zefektivnit 

činnosti spojené s cestovním ruchem a 

jeho udržitelným rozvojem 



Předpokladem pro destinační management a celkově pro 

rozvoj cestovního ruchu je spolupráce veřejného a soukromého 

sektoru neboli „3 P“ – PRIVATE _ PUBLIC _ PARTNERSHIP.  

 

Veřejný sektor (Public) je představován státem (Czech Tourism, 

MMR), územní samosprávou (kraje, obce), zájmovou 

samosprávou, nadacemi apod.  

Do soukromého sektoru (Private) řadíme ubytovací a 

stravovací zařízení, cestovní kanceláře a agentury, 

provozovatele sportovních a kulturních objektů atp. 

Zatímco podnikatelské subjekty se zaměřují na individuální 

potřeby a tvorbu zisku, veřejná sféra klade důraz na zájmy 

veřejnosti, na neziskové služby a svými aktivitami napomáhá 

komplexnímu rozvoji území.  



Agroturistika ??? 
  



• specifický způsob podnikání 

 

• propojuje cestovní ruch a zemědělství 

 

• způsob trávení volného času 

 

• zájem mladých lidí o rozšíření pracovních  

příležitostí, seberealizaci a zabránit úbytku  

obyvatelstva na venkově 

 

 



• turistika v typických venkovských podmínkách 

 

• někdy i spojená s dobrovolnou, neplacenou prací 

v zemědělství na venkově (která může být spojena s 

pokrytím části nákladů na pobyt), nebo napodobováním 

tradičních (nebo současných) venkovských prací a zvyků 

 

• podílí se na udržování a rozšiřování kulturních a sociálních 

tradic 

 

• smyslem je poznání života zemědělců a venkova, blízký 

kontakt se zvířaty, zemědělskými plodinami, zlepšení vztahu 

k půdě, posílení vlasteneckých pocitů – sounáležitosti s 

kořeny českého národa, obyvateli venkova, poznání jejich 

každodenní dřiny.. 



Počátky agroturistiky V ČR pozorujeme 

od roku 1993, kdy se jí věnovalo prvních 

15 farem.  

 

Agroturistika x zemědělství x farmy/zem. 

podniky … 

 

Ekoagroturistika x ekofarma … 



Ekofarma používá systém hospodaření, 

který aplikuje pro životní prostředí šetrné 

způsoby k potlačení plevelů, škůdců a 

chorob, minimalizuje použití syntetických 

pesticidů a hnojiv, v chovu hospodářských 

zvířat klade důraz na pohodu zvířat, dbá na 

celkovou harmonii agroekosystému a jeho 

biologickou rozmanitost a upřednostňuje 

obnovitelné zdroje energie a recyklaci 

surovin. 



 Udržitelný charakter  

 …… ekologicky vyvážený systém 

  …… budoucí generace 



Konvenční zemědělství 
  

• produkce 

• zisk 

 

• po 2. světové válce snaha o 

potravinovou soběstačnost 



Intenzivní obdělávání, aplikace pesticidů 

a chemických hnojiv …. ??? 

 

 

• degradace orné půdy vlivem eroze 

• snížení úrodnosti půdy 

• snížení druhové pestrosti plodin  



Předpoklad úspěšného přechodu 

konvenční farmy k ekologickému 

hospodaření ?? 



Plánování přechodu.. 

 

Ekonomická bilance.. 

 

Rizika.. 



 Proč ekofarma ?? 

 
Biodiverzita – uzavřený cyklus 

živin – kvalita produktů – zdraví 

 



Jak začít? 
1. zaevidovat se na živnostenském úřadě jako zemědělský 

podnikatel 

2. přihlásit svoje pozemky do LPIS na příslušné zemědělské 

agentuře (SZIF) 

3. zvířata přihlásit chov do registru v Hradištku (www.cmsch.cz) 

4. zkontaktovat jednu ze čtyř kontrolních organizací, absolvovat tzv. 

vstupní kontrolu a následně poslat žádost o registraci podnikatele 

v ekologickém zemědělství na ministerstvo zemědělství v Praze 

(kontroly!) 

 
Přechodné období trvá 2 roky, u trvalých kultur (sady - ovocné, vinice, 

chmelnice) je to 3 roky. 

 

Bez těchto kroků nelze certifikovat bioprodukty a nelze čerpat dotace na EZ. 

 

 

 



Seznam ekofarem Pardubického kraje registrovaných ve Svazu PRO-BIO 

  



  



Kde nalézt ekofarmu 
provozující agroturistiku ? 

 

Kde nalézt radu či odbornou 
pomoc ? 

 



Proč provozovat 
agroturistiku ? 

• UR a ochrana ŽP 

• Využití vlastní zem. produkce 

• Doprovodné aktivity 



Příjmy z agroturistiky 
  



Ekoagroturistika je přímo závislá na stavu 

a kvalitě krajiny a okolní přírody.  

 

Pro konkurence schopnost je důležitá 

hospodářská, sociální a ekologická 

udržitelnost a dobré životní podmínky 

obyvatel. 



 Ekonomické přínosy 

  

x  

 

rizika podnikání 



  



Výchozí situace pro agroturistiku na 
ekofarmě 

• Ubytování 

• Volný pohyb hostů 

• Stravování 

 

X 

 

• Chuť do podnikání 

• Dobrý nápad 

• Shromáždění informací 
 



Jakou skupinu návštěvníků chcete oslovit a máte-li jí co 

nabídnout? Požadavky cílových zákazníků? 
 

 



  



Pro zajištění úspěchu a předcházení 

nedorozumění je třeba dodržovat tato pravidla: 

 

1) Podnikatel musí nabízet pouze služby, které 

je schopen skutečně zajistit 

 

2) Kvalita poskytovaných služeb musí odpovídat 

dohodě s klientem 

 

3) Je vhodné informovat zahraniční hosty o 

místních zvycích, aby se předešlo případným 

konfliktům 



Lokalita? 

Dostatek personálu? 
 



Standardy ubytování 
Ubytování v soukromí.. 

Kategorie ubytování – kapacity.. 

Informování hostů.. 

Ceníky.. 

Vybavení.. 

Obytná / společenská místnost.. 

Lůžka.. 

Hygienická zařízení.. 
 



Typy ubytovacích zařízení 

• Ubytování v soukromí 

• Hotel / penzion 

 

Rozdíly ? 



Stravování .. 

Bezpečnost na farmě .. 

Krmení a pohyb zvířat .. 

 



Organizace činné v 
agroturistice 

  



Přehled dotačních titulů 
 

SLEDOVAT AKTUALITY ! 



Program rozvoje venkova pro 
období 2007 – 2013 (EAFRD) 



OSA I: Zlepšení konkurenceschopnosti 

zemědělství a lesnictví  

 

Cílem Osy I je zlepšení postavení na trhu 

zemědělství a lesnictví, rozvoj podnikání 

v zemědělství a potravinářství, modernizace 

zemědělských objektů, pozemkové úpravy, aj. 

Na tuto osu je poskytováno 22,39 % finančních 

podpor.  



OSA II: Zlepšování životního prostředí a 

krajiny  

 

Je zaměřena na udržitelný rozvoj, obnovu 

životního prostředí a lesů, šetrné využívání 

zemědělské a lesní půdy. 



OSA III: Kvalita života ve venkovských oblastech 

a diverzifikace hospodářství venkova 

 

Osa III usiluje o zlepšování života na venkově – 

rozvoj infrastruktury a lepší vzhled venkovských 

sídel, poskytování odborných znalostí a větší 

informovanost subjektů činných na venkově, 

vytváření pracovních příležitostí na venkově, o větší 

identifikaci obyvatel venkova s místním prostředím, 

podporuje rozvoj venkovské turistiky a kulturního 

bohatství venkova.  
 

Z této osy jsou získávány dotace na 

agroturistiku. 



OSA IV – LEADER 

 

Úkolem osy IV je uskutečňovat místní rozvojové 

strategie (tedy Strategický plán Leader) a 

zajišťovat kooperaci místních subjektů. Místní 

akční skupiny (MAS) pomáhají místním 

samosprávám, podnikatelům a neziskovým 

organizacím v rozvoji venkovských oblastí a 

krajiny. 



LEGISLATIVA 



Živnostenský zákon 

Občanský zákoník 

Obchodní zákoník 

Zákon o dani z příjmu 

Zákon o dani z přidané hodnoty 

Zákon o dani silniční 

Zákon o dani z nemovitosti 

Zákon o místních poplatcích 

Zákoník práce 

 

        … ŽIVNOSTI 

 



  

TYPY SLUŽEB VAZBA NA ZÁKONNÉ ÚPRAVY 

Ubytování Živnostenský zákon (ŽZ) – živnost volná 

Ubytování v soukromí do 10 osob s podáváním 

snídaní  

ŽZ – živnost volná, při podávání je nutno 

dodržovat hygienické předpisy 

Prodej vlastních přebytků (brambory, zelenina, 

ovoce, maso, apod.) 

ŽZ – není živnost, ale při prodeji masa z domácí 

porážky je nutno dodržovat veterinární předpisy 

Prodej vlastních výrobků (sýry, klobásy, maso, 

mošty, víno, jiné alkoholické nápoje apod.) 

ŽZ – volná, ovšemže nutné dodržovat 

hygienické, veterinární a potravnářské předpisy 

Polopenze nebo celodenní stravování ŽZ – živnost řemeslná, jedná se o hostinskou 

činnost, v tomto případě může podnikatel 

provozovat i ubytování na jedno živnostenské 

oprávnění 

Projížďky na koních (pronájem koní) ŽZ – živnost volná 

Projížďky kočárem nebo bryčkou ŽZ – živnost volná 

Sauna Může být součástí ubytovacího zařízení 

Převoz jakýmkoliv dopravním prostředkem ŽZ – koncesovaná živnost 

Zprostředkovatelské služby za úplatu pro 

jiného podnikatele (půjčovny kol, pronájem koní, 

projížďky kočárem apod.) 

ŽZ – živnost volná 

Nabídka výše uvedených jednotlivých služeb Cestovní agentura – zákon č. 159/1999 Sb. 

ŽZ – živnost vázaná 



Doprovodné programy 
agroturistiky 

Stravování 

Zemědělské činnosti 

Projížďky na koních a jezdecké školy  

Lov zvěře a rybaření 

Houbaření, sběr lesních plodů 

Samosběr 

Letní a zimní sporty 

Řemesla 

Historické, kulturní a přírodní památky 



Požadavky vybraných 
cílových zákazníků 

• Sport 

• Turistika 

• Rodiny s dětmi 

• Skupiny dětí 

• Starší lidé 

• Tělesně a zdravotně omezení lidé 



 Maloobchodní prodej na farmě .. pravidla 



SWOT analýza 
agroturistiky v ČR 



  

Vnitřní prostředí 

Silné stránky 

 Dobrá dopravní dostupnost agroturistických zařízení 

 Atraktivní životní prostředí 

 Vodní plocha vhodná ke koupání nebo rybolovu 

 Křižovatka turistických cest 

 Jazyková vybavenost provozovatelů agroturistiky 

 Vzdělanost a odbornost provozovatelů agroturistiky 

 Marketingové dovednosti 

 Cenová dostupnost agroturistiky 

 Zajišťování speciálních akcí v  objektech 

 Chov koní a jiných zvířat v zařízení 

 Bohaté možnosti sportovního vyžití v okolí zařízení (cyklostezky, lyžování) 

 Vlastní internetové stránky objektů 



  

Vnitřní prostředí 

Slabé stránky 

 Nízká obsazenost objektů mimo sezónu 

 Neexistence jednotné databáze agroturistických zařízení 

 Málo příjmů z agroturistiky 

 Nízká úroveň spolupráce provozovatelů agroturistiky s dalšími subjekty (CK, kraj) 

 Nedostatečná propagace zařízení v TIC, tisku, v ČR i zahraničí 

 Nemožnost online rezervace ve většině zařízení 

 Nezájem místních obyvatel účastnit se agroturistického podnikání 

 Odliv mladých lidí z venkova, chybějící kvalifikovaná pracovní síla na venkově 

 Nadměrná byrokracie a další legislativní problémy v agroturistice 



  

Vnější prostředí 

Příležitosti 
 Každoroční trávení dovolené v ČR, preference levnějších a častějších dovolených – 

potenciál pro agroturistiku 

 Sledování trendů v cestovním ruchu, potenciál zaujmout nový segment seniorů 

 Využití zájmu turistů o místní produkty, tradiční akce a další aktivity nabízené v rámci 
agroturistiky (sport, poznávání kulturních památek) 

 Využití přírodního a kulturního bohatství ČR, kvalitního značení turistických cílů k rozvoji 
agroturistiky i mimo hlavní turistické oblasti 

 Preference vyzkoušení agroturistiky v ČR před agroturistikou v zahraničí 

 Rostoucí zájem o a zdravý životní styl, bioprodukty 

 Využívání fondů EU a různých dotací např. k obnově brownfields 

 Udržování a obnova tradic a zvyků českého venkova – lákadlo zahraničních turistů 

 Rozšiřování produkce českých tradičních regionálních produktů 

 Rostoucí zájem o přírodu a zvířata, poznávání místních komunit 

 Rostoucí zájem o ekologii a udržitelný cestovní ruch 

 Motivování místních obyvatel k zapojení do cestovního ruchu 



  Vnější prostředí 

Hrozby 

 Velká konkurence v agroturistice ze zemí EU 

 Krátká doba provozování agroturistiky v ČR, chybějící zkušenosti 

 Nedostatečná podpora státu a zvýšení DPH 



Propagace v agroturistice 

-   kde propagovat? 

 

- jak propagovat? 

 

- okolí farmy .. 

 

- doporučení .. 

        AKTUALIZOVAT ! 



Oslovování turistů 
  



Konkurence 
• rozdíly  

 

•  v čem jsme lepší  

 

•  v čem jsme pozadu 

 

 

30% podnikatelů v cestovním ruchu nesleduje 

konkurenci .. 



Sledovat konkurenci je v dnešní době 

nutnost a stále inovovat nabídku služeb 

dle požadavků zákazníků a rychle se 

měnících trendů. To je rozhodující 

moment, kdy si zákazník vybere vás 

nebo půjde jinam.. 



  



Význam agroturistiky 

 .. udržitelný rozvoj .. 



Agroturistika v ČR 
• rozmanitá krajina s mnoha přírodními i kulturními 

atraktivitami (CHKO, hrady, zámky),  

• hustá sít kvalitně značených turistických stezek,  

• tradice lázeňství,  

• nelze opomenout ani světoznámé české pivo a vinařství, 

 

• bezpečná země se strategickou polohu v srdci Evropy, 

• snadno dostupná i pro zahraniční turisty, 

• dostatečná ubytovací kapacita, 

• nabídka turistických produktů po celý rok 



Přesto je u nás agroturistika 

v porovnání se zahraničím na 

nízké úrovni a teprve se začíná 

rozvíjet. 



 Hlavní překážky ?? 



• nízká úroveň spolupráce mezi subjekty,  

• neinformovanost a neochota místních obyvatel 

zapojit se do cestovního ruchu, obávajících se 

ztráty soukromí a klidu,  

• špatná úroveň služeb, především v turisticky 

méně vyhledávaných regionech,  

• nedostatek finančních prostředků  

• nedostatečná státní podpora 



Poskytovatelé služeb v cestovním ruchu mají 

mnohdy nedostatečné jazykové znalosti a jsou 

nepřívětiví, což odrazuje zahraniční turisty.  

 

Velkým problémem je i nejednotný informační 

systém cestovního ruchu, nízká vybavenost 

středisek cestovního ruchu doprovodnou 

infrastrukturou a špatná, nekvalitní dopravní 

dostupnost turistických atrakcí. 



Agroturistika v Evropě 

• na vysoké úrovni .. 

 

Rakousko, Francie, Itálie, Německo, Irsko, 

Švýcarsko 

 

• podpora státem a výborná spolupráce mezi 

jednotlivými subjekty .. 



Nejčastěji se v zahraničí 
provozuje agroturistika 

labužnická či gastronomická 
… 



… 

nákup a konzumace regionálních 

výrobků hosty, restauracemi, 

stálými odběrateli 



V současné době má ČR dobrou příležitost pro 

rozvoj agroturistiky, protože se do středu zájmu 

turistů dostává udržitelný cestovní ruch … lidé 

respektují přírodu, začínají dávat přednost 

pobytu na venkově, roste počet ubytovacích, 

stravovacích a dalších zařízení, která se snaží 

získat certifikát prokazující jejich ekologické 

chování. 



Agroturistika se stává atraktivní formou 

cestovního ruchu zejména pro rodiny s dětmi a 

obyvatele měst, protože jim umožňuje pomáhat 

s prací na farmě, poznat skutečný život na 

venkově na vlastní kůži, být v kontaktu s živými 

zvířaty. 



Význam agroturistiky v souvislosti 

s trvale udržitelným rozvojem 

 

 

Ekonomické - sociální - ekologické 

hledisko 



Agroturistika podněcuje rozvoj 

podnikání, pomáhá zviditelňovat 

venkovské zvyky a zajímavosti, 

budovat pozitivní a harmonický vztah 

člověka k přírodnímu prostředí.  



Význam agroturistiky: 

 

• Pro zemědělské podnikatele ? 

• Pro obce ? 

• Pro regiony a stát ? 

• Pro turisty ? 
 



ZÁVĚR 
  



Takto strávená dovolená může tedy být – 

v nejkrásnějším  prostředí srdce Evropy, 

nejromantičtější, nejzážitkovější, ideální 

rodinná, aktivní, ve zdravém prostředí, 

s návratem k tradicím, harmonická, nejlevnější 

a zároveň třeba i nejpracovnější, s dokonalými 

kulinárními zážitky díky kvalitě dostupných 

biopotravin, bioproduktů, biomoštů nebo biovín.. 

a to vše v prostředí ekofarem, jejichž provoz se 

nedá dělat jinak než s láskou. 



Proto i lidé, kteří se agroturistice 

věnují mají obvykle optimistický 

náhled na svět, přátelskou a 

vyrovnanou povahu.  



Provozování ekoagroturistiky však není 

jen výše popsaná idylka. 

 

Mnozí provozovatelé bojují s nízkou  

návštěvností mimo sezónu, kdy klesají 

příjmy. Veškerá administrace je velmi 

náročná, složitá, jednání s úředníky často 

komplikované, protahují se doby ke 

schválení a proplacení dotací. 



Všechny získané poznatky je nezbytné 

průběžně aktualizovat a svou činnost 

přizpůsobit rychle se vyvíjejícím se trendům.  

 

Sledovat konkurenci, věnovat se marketingu 

a co nejlépe a nejefektivněni nabízet své 

produkty, o které neustále roste zájem.  

 

Také je vhodné nepodceňovat sílu médií, 

internetu a sociálních sítí. 



Agroturistika přispívá k rozvoji služeb na 

venkově, farmářům navíc přináší další 

možnost pro odbyt jejich výrobků. 

 

 

Zvýšení počtu možných turistických cílů je 

vždy pro danou oblast přínosem, a v 

případě, že se jedná o spojení s kvalitním 

jídlem, je vítáno obzvlášť. 



Farmáři mohou na své projekty čerpat 

peníze z Programu rozvoje venkova.  

 

Ministerstvo hodlá agroturistiku 

dotovat i v následujícím 

programovacím období od roku 2014. 



Program rozvoje venkova pro období 

2014 – 2020 

„Operace 6.4.2 Podpora agroturistiky“ 



Podporována bude stavební obnova 

(přestavba, modernizace, statické 

zabezpečení) či nová výstavba 

malokapacitního ubytovacího zařízení 

(včetně stravování a dalších budov a 

ploch v rámci turistické infrastruktury, 

sportoviště a příslušné zázemí). 



Míra dotace činí: 

25 %  ze způsobilých výdajů pro velké podniky, 

35 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky,  

45 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky. 

  

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na 

jeden projekt činí minimálně 200 000 Kč a 

maximálně 10 000 000 Kč.  



Podrobnější popis operace, co patří mezi 

způsobilé výdaje, kritéria přijatelnosti projektu, 

seznam příloh k žádosti a další informace jsou 

uvedeny v Pravidlech, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotace v 

rámci Programu rozvoje venkova pro 

období 2014 – 2020. 



Seznam farem a farmářů, 

provozujících agroturistiku v 

Pardubickém kraji, naleznete např. 

zde: http://pro-bio.cz/Mapa-clenu/ 

 


