AGRTSP - Agroturistika speciální
Cíl předmětu: -Rozvinout znalosti z předmětu Agroturistika, získání informací o možnostech
rozvoje agroturistiky a nabídky služeb na českém venkově a prakticky se s tímto seznámit.
Metody předmětu: Předmět je členěn na přednášky (2h) a cvičení (1h), celkem 28 h přednášek a
14 h cvičení. Část cvičení je praktická ve cvičebně, část probíhá formou bloků (výjezdy). Během
výuky je využívána didaktická technika (dataprojektor, video)
Ukončení předmětu: Zkouška
Klíčová slova: Agroturistika, Venkovský cestovní ruch, Tradice, Trvale udržitelný rozvoj,
Cykloturistika, Vinařské stezky, Jezdecké stezky, Folklór, Zooterapie
Obsah předmětu:
1. Člověk a krajina - zvyky a tradice
b. Člověk a krajina - krajina a její proměny, historie turismu a agroturismu, český
fenomén -- chataření a zahrádkaření
c. Zvyky a tradice na venkově a jejich využití ve venkovském cestovním ruchu -tradiční řemesla, skanzeny, archeoskanzeny, slavnosti, jarmarky, legislativa,
organizování akcí
d. Folklór a folklorní slavnosti -- důležitý fenomén venkovského cestovního ruchu seznámení s kroji, národopisnými oblastmi, folklorními slavnostmi, hody a jejich
využitím při provozování agroturistických služeb na venkově
2. Agroturistika speciální (dotace 20/8)
b. Vinařství a agroturistika -- vinařské stezky, vinařské oblasti, produkce a dělení vín,
jak poznat kvalitní víno, degustace, etika, vinobraní, legislativa
c. Využití zooterapie v agroturistice - rozdělení zooterapie, hiporehabilitace - definice,
rozdělení, klienti, zásady bezpečnosti práce, výběr zvířete, canisterapie- metodika,
výběr psa, zkoušky, klienti, další typy zooterapií a jejich bližší specifikace
d. Formy relaxace v agroturistice -- formy cvičení, fitness, wellness, pomůcky, zásady
při cvičení, základy zdravovědy -- první pomoc, pěší turistika, cykloturistika,
vodácká turistika -- historie, značení stezek, KČT, mapy, cyklostezky a jejich
značení, typy kol, vybavení, údržba, půjčování kol hostům, vybavení, druhy lodí,
servis, půjčování vodáckého vybavení, pojištění
e. Turistika na koni -- značení jezdeckých stezek, specifika cestování s koněm,
bezpečnost a pravidla pohybu
f. Rybaření -- rybník jako součást agroturistického zařízení, povolenky, revíry, vlastní
produkce ryb pro hosty, sportovní a rekreační rybolov
g. Lovecká turistika -- les jako součást agroturistické farmy, legislativa, vlastnictví
honitby, myslivost, péče o zvěř a lesní porosty
h. Provozování agroturistiky v oblastech ze zvláštní územní ochranou -- CHKO, NP,
zonace chráněných území, ekoturistika, pořádání akcí s odborným průvodcem,

birdwatching
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