
Agroturistika

Venkovská turistika a agroturistika je v sou-
časnosti jednou z nejatraktivnějších forem rekre-
ace. I v Libereckém kraji čím dál tím více lidí 
vyhledává možnost strávit svou dovolenou na 
farmách a zemědělských usedlostech. Snad je 
láká příležitost zapomenout na problémy civi-
lizace, anebo se chtějí alespoň na chvíli vrátit 
k životu v souladu s přírodou. Mnozí rodiče zvolí 
tuto dovolenou kvůli svým malým dětem, kte-
rým chtějí přiblížit život na venkově. Návštěv-
níci mají možnost ochutnat domácí produkty, 
jako kozí a ovčí sýr nebo čerstvé mléko, mohou 
se také zapojit do běžných venkovských prací.

Turistika na koni neboli hipoturistika 

k agroturistice neodmyslitelně patří. První koň-
skou stezkou na Liberecku je trasa z Jablonce 
nad Jizerou do Albrechtic u Tanvaldu, která 
měří 25 kilometrů. Hipostezky na Českolipsku 
navazují na hustou síť tras v sousedním Němec-
ku. Provedou vás krajem českého básníka Karla 
Hynka Máchy nebo bývalým vojenským prosto-
rem Ralsko, který je dnes nedotčeným územím 
čekajícím na své objevitele. Jednotlivé hipos-
tezky spojují tzv. stanice. Ty poskytují ustáje-
ní koní, ubytování pro jejich jezdce, jezdeckou 
školu, vyjížďky na koních, kočárem či bryčkou, 
a pobytové tábory pro dospělé i děti. Pro odváž-
nější existuje i možnost vyzkoušet si westernové 
ježdění a naučit se kovbojským dovednostem. 
V neposlední řadě nabízí řada farem také hipo-
terapii, která je jednou z nejpřirozenějších léčeb-
ných metod.

Příznivci jezdectví by si neměli nechat ujít na 
konci léta každoročně pořádané dostihy v Mimo-
ni a také Hubertovy jízdy, které se konají na pod-
zim v režii mnoha stájí Libereckého kraje.

Stanice spojující hipostezky fungují ve větši-
ně případů také jako agrofarmy. Kromě koní se 
zde chovají další hospodářská zvířata, nejčastěji 
kozy a ovce. Zatímco ještě před několika lety kraj 
evidoval jen desítku takovýchto farem, dnes jich 
je dvojnásobek a jejich počet se každým rokem 
zvyšuje. Agroturistické farmy můžete najít ve 
všech regionech Libereckého kraje, například ve 
vesničce Čikvásky u Semil, Machníně u Liberce, 
Albrechticích v Jizerských horách, Raspenavě, 
Doksech, Heřmanicích v Podještědí nebo Pase-
kách nad Jizerou.

V Libereckém kraji přibývá také ekofarem 
a center zaměřených na ekologickou výchovu. 
Ekofarmy v Pěnčíně u Jablonce, Horní Bran-
né, Plavech nebo Roztokách u Jilemnice nabízejí 
svým návštěvníkům ukázky tradičních řemesel, 
ochutnávku bio produktů, které je možné si na 
farmách zakoupit. Samozřejmostí je i možnost 
zapojit se do běhu prací na farmě. Ekologická 
centra například v Liberci, Oldřichově v Hájích, 
Sedmihorkách a České Lípě připravují pro děti 
i dospělé programy ekologické výchovy, pozná-
vací výlety a exkurze, výstavy a rukodělné dílny.

Konkrétní nabídku možností agroturisti-
ky naleznete na www.liberecky-kraj.cz v sekci 
„Agroturistika“.

www.liberecky-kraj.cz


