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Služby v rámci venkovské turistiky 

Venkovský cestovní ruch 
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Venkovská turistika 

 Je forma CR, jejíž aktivity jsou spojeny s přírodou, 

krajinou a venkovským prostředím 

 „zelená turistika“ 

 zájem městských obyvatel o volnou, zachovalou 

přírodu a současné využití celého kulturního a 

společenského potenciálu krajiny ve venkovském 

prostoru 
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Formy venkovského CR 

 Venkovská turistika (ubytování v malých ubytovacích 

zařízeních, penzionech, privátech, kempech apod.) 

 Chaty a chalupy (objekty tzv. „druhého bydlení“) 

 Dovolená na statku (na farmách): 

   - agroturistika 

   - ekoagroturistika (ekologické farmy) 
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Typické projevy venkovské turistiky: 

 Ohleduplný vztah k přírodě a krajině 

 Decentralizované ubytování s omezenou ubytovací 

kapacitou 

 Komorní, téměř rodinné zázemí 

 Pochopení pro individuální aktivity návštěvníků a turistů 

 Zázemí v horských a podhorských oblastech 
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Cílem venkovské turistiky je: 

 - stimulovat rozvoj dalších podnikatelských aktivit na 

venkově 

 - odlehčit přetížené infrastruktuře měst 

 - omezit migraci venkovského obyvatelstva do měst a 

stabilizovat venkovský prostor 

 - respektovat přirozené přírodní prostředí, udržovat 

ho a rozvíjet 

 - popularizovat místní krásy, zvláštnosti a tradice 

 - vrátit člověka do přírody 
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Produkty venkovské turistiky: 

 a) ubytování 

      - v soukromí 

      - v hromadných zařízení 

 b) stravování 

 c) doprovodné programy 

 d) ostatní doprovodné programy ve vazbě na okolní 

krajinu, historii apod. 
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Některé produkty CR, resp. služby nabízené 

zemědělskými podnikateli v agroturistice: 

 a) ubytování 

 b) stravování 

 c) zázemí farmy (usedlosti) 

 d) účast turistů na zemědělských pracích v rámci 

rekondičních programů 

 e) projížďky na koních 

 f) lov zvěře a rybaření) letní a zimní sporty 

 h) ostatní doprovodné programy ve vazbě na okolní 

krajinu 

 

 



Organizace a sdružení v oblasti venkovské 

turistiky 
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 a) Svaz venkovské turistiky – rozvoj podnikání v agroturistice 

 b) Nadace ECEAT CZ (Evropské centrum pro ekoagroturistiku) 
– setrvalý rozvoj venkova prostřednictvím šetrné turistiky, 
podpora ekologického zemědělství a oživení venkova v zemích 
střední a východní Evropy 

   Produktem jsou: „Prázdniny na venkově“ – průvodce ubytování 

   na venkově v ČR , „Stezky dědictví“ – propojená síť, „Zelené  

   prázdniny“ – ekologicky zaměřený turismus 

   zabývá se certifikací venkovských ubytovacích zařízení 

 c) EUROGITES (Evropský svaz turistiky a dovolené na venkově) 
– pomoc jednotlivým členům = národním sdružením venkovské 
turistiky 

 d) PRO-BIO (Svaz ekologických zemědělců) 
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Zdroje: 

 www.prazdninynavenkove.cz, www.heritage-trails.cz, 

www.venkovskaturistika.cz, www.eceat.cz, 

www.ecoclub.com 

DROBNÁ, D. – MORÁVKOVÁ, E.: Cestovní ruch  

pro střední školy a veřejnost, 2. upravené vydání. 
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