ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
AGROTURISTIKA V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH
Cyklus 3 jednodenních seminářů byl realizován s cílem podpořit podnikání na venkově ať již
prostřednictvím zemědělských podnikatelů či například prostřednictvím producentů
regionální produkce a nebo majitelů původních zemědělských a venkovských staveb.
Semináře byly zacíleny na zlepšení situace v oblasti:
•
•
•
•
•
•
•

využití územního potenciálu a přírodních zdrojů
renovaci, decentralizaci ubytování – využití původních zemědělských staveb
zaměstnanosti na venkově, využití lokální produkce
využití multifunkčnosti a diverzifikaci zemědělské činnosti a venkovské kultury – život
na venkově, život na statku …
ohleduplnosti k přírodě a krajině
trvale udržitelného rozvoje v cestovním ruchu
podpory individualismu a návratu ke kořenům

Program:
Teoretická část byla pro všechny 3 semináře totožná - zazněly přednášky na téma:






Agroturistika v Českých podmínkách, nové trendy venkovské turistiky v ČR
(certifikace a standardizace)
EET - povinnosti
Legislativa: Potravinové právo – prodej ze dvora, exkurze a hygiena; Občanské
právo - odpovědnost za škody, úrazové pojištění; Zákoník práce - pracovněprávní vztahy; Zákon o místních poplatcích
Moderní nástroje propagace a marketingu v oblasti agroturistiky
Dotační příležitosti z Programu rozvoje venkova 2014-2020

PRVNÍ SEMINÁŘ VČETNĚ EXKURZE - SE USKUTEČNIL DNE 11. 4. 2017 V
KRAJI OLOMOUCKÉM
Hanácký dvůr Polkovice, Polkovice
V místě konání akce bylo realizováno několik projektů z Programu rozvoje venkova 2007-

2013 (dále jen PRV) mimo jiné i projekt na výstavbu agroturistického centru Haná. Hanácký
dvůr Polkovice se nachází v malebném prostředí mikroregionu Střední Haná, v rovinaté
oblasti, kde se jejím středem jako modrá nit proplétá řeka Morava.
Je to místo bohaté na historii, lidové tradice, kulturu i židovské památky. Je to kraj nejen
krále Ječmínka, ale i předního evropského kubisty
Emila Filly. Kraj rybníků, lužních lesů a zlatých lánů
obilí, kraj Hanáků - dobrých a pohostinných lidí.
Hanácký dvůr je komplex rekonstruovaných
původních zemědělských objektů (výkrmna prasat,
skotu, skladů, atd.) včetně sadových úprav okolních
ploch, které slouží jako výběh a trénink koní –
písková jízdárna s překážkami, hipoterapie dětí,
sportovní hala pro badminton a další sportovní
vyžití.
Součástí je penzion s restaurací s nabídkou stálého ubytování, privátními prostory klubovny,
občerstvení a zázemí pro akce typu vzdělávání a setkávání (kapacita cca do 50 lidí).

DRUHÝ SEMINÁŘ VČETNĚ EXKURZE - SE USKUTEČNIL DNE 24. 4. 2017
V KRAJI PLZEŇSKÉM
Farma Olšovka, Žinkovy
Na této farmě byl realizován vedle projektu na podporu cestovního ruchu i projekt s cílem
výstavby moštárny a výrobny bezlepkových produktů či projekt zaměřený na modernizaci
skladovacích prostor.

Statek se nachází přibližně 35 km jižně od Plzně, v nádherné krajině s výhledem na Šumavu.
Hospodaří na cca 200 ha pastvin, lesů a rybníků.
Statek, jehož historie sahá do počátku 17 stol., je provozován v současné době jako rodinná
farma se zaměřením na chov huculských koní, masného skotu (Galloway, Aberdeen Angus),
ovcí (Zwartbles), a vodní a hrabavé drůbeže. Dobytek je celoročně odchováván pastevně.
Majitelé podniku jsou členy Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO, takže veškeré
hospodaření podléhá kontrole ekologického zemědělství. S chovem koní pak souvisí další
služby, které nabízí - relaxační vyjížďky na koni, výuka jízdy na koni, hipoterapie, atd.
Doplňkovou činností je poskytování ubytování, kdy je možné využít prostory i k pořádání
vlastních školení, tréninků, kurzů a seminářů. Sami organizují sugestopedické kurzy
anglického a německého jazyka, a víkendové pobyty zaměřené na osobnostní rozvoj.

TŘETÍ SEMINÁŘ TEORETICKÁ ČÁST - SE USKUTEČNIL V KRAJI VYSOČINA
DNE 15. 5. 2017
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s., Náměšť nad
Oslavou (teoretická část semináře)
Vlastní teoretická část semináře proběhla v sídle
společnosti ZERA – Zemědělská a ekologická
regionální agentura, z.s. v Náměšti nad Oslavou.
Společnost ZERA je mimo jiné spoluzakladatelem
MAS Oslavka (2006) a nositelem certifikace

„Vysočina regionální produkt“ (rok 2005).
Revitalizací původní továrny na výrobu vlněných koberců - brownfields, vzniklo moderní
a funkcionalistické zázemí pro pořádání setkání, vzdělávacích akcí, trávení volného času
a zázemí pro podnikatelské subjekty.
Část věnovaná praktické exkurzi proběhla na statku:

Vařejkův dvůr, Strážek - Meziboří
Statek se nachází na Vysočině v malebné vesničce Meziboří. Současní majitelé jsou již 11.
generací zemědělců. Svojí zemědělskou činností navázali na tradici svých předků, kteří se zde
usídlili před 360 lety a práce na poli a péče o zvířata byla jejich jediným způsobem obživy i
životním stylem. Od roku 2001 je zemědělské hospodaření v systému ekologického
zemědělství a uplatňují tak šetrné způsoby obdělávání půdy a chovu zvířat. Zabývají se
pěstováním tradičních i speciálních polních plodin, zeleniny a ovoce, chovem zvířat (masný
skot, skot s produkcí mléka, chov ovcí a drůbeže) a sběrem léčivých rostlin.
Rekonstrukcí původního zemědělského stavení vybudovali za finanční podpory Programu
rozvoje venkova zázemí pro ubytování, zpracování mléčné a rostlinné produkce a restauraci.
Mléko zpracovávají na bioprodukci (syrové mléko, smetana, máslo, sýr, tvaroh, bílý jogurt,
kefír, tvarohová pomazánka, BIO Ghí tradičně přepuštěný). Z vlastního ovoce vaří marmelády
a další dobroty. Vyrobené produkty si zákazníci mohou zakoupit v prostoru restaurace.
Ubytovací prostory, které byly vybudování s dotační podporou z PRV je nabízeno ubytování
ve třech pokojích, každý se samostatným sociálním
zázemím a wifi připojením (1x dvoulůžkový, 1x
třílůžkový a 1x pětilůžkový pokoj). Hostům je k dispozici
dobře vybavená společná kuchyňka.

