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Angus farma Rančice je rodinná 
farma pana Milana Šebelky hospo- 
dařící na 80 ha zamědělské půdy. 
Její hlavní činností je chov mas-
ného skotu – plemene Aberdeen 
Angus. Plemeno se zde chová na 
pastvinách v čistokrevné formě za 
účelem produkce kvalitních ple-
menných býků a jalovic. Součástí farmy je také stáj pro koně s venko- 
vní jízdárnou a výběhem. Několik koní je určeno pro rekreační jízdu 
návštěvníků zemědělské usedlosti v Rančicích, kteří tak poznají nejen 
samotnou farmu, ale i jedinečnou přírodu pod Kletí.

+420 737 183 244, www.angus.unas.cz 
GPS: 48°53’15.880”N, 14°25’16.132”E

Malé ani velké nezklame pohád-
kový pobyt ve mlýně s rybníkem 
a restaurací, z něhož není daleko 
do Třeboně, Českých Budějovic 
nebo Českého Krumlova. Mlýn 
poskytuje ubytování v apartmá- 
nech v zemědělské usedlosti z 18. 
století a chatě. Vyzkoušet si zde 
můžete práci čeledína na farmě, zarybařit si s vodníkem Kebulem 
nebo se seznámit s mlynářským vraníkem. A děti si určitě nenechají 
ujít Půdu plnou pohádek nebo krásné dětské hřiště. Návštěvníkům se 
zde nabízí po předchozí dohodě možnost prohlídky rodinné ekologické 
farmy, která chová koně, ovce, kozy, krávy, prasata a drůbež nebo 
zakoupení kozího mléka a mléčných výrobků.  Zájemci o ustájení vlast-
ních koní mohou využít výběh s ostatními koňmi i samostatný, past-
vinu a boxy. Ve farmářském obchůdku si pak můžete nakoupit kvalitní  
regionální potraviny.

+420 387 981 504, www.borovanskymlyn.cz 
GOS: 48°52’57.700”N, 14°37’37.100”E

Unikátní rekreační pobyt ve středověké baště, která je součástí areálu  
tvrze Žumberk u Nových Hradů. Ubytování je možné v přízemí části statku 
sousedícího s hradební věží i přímo v apartmánu Na Hradbách. Tvrz 
je pobočkou Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. V objektu je  

instalována expozice o dějinách 
této lokality a národopisně pojatá 
expozice lidového malovaného ná-
bytku 18. a 19. století, především 
z typických národopisných oblastí 
jižních Čech.

+420 607 686 648
www.zumberk.cz  
GPS: 48°47’42.430”N, 14°40’53.510”E

Nachází se v obci Tuchonice 21 km 
severně od Českých Budějovic, 
nedaleko přehrady Hněvkovice. 
Nabízí výuku jízdy na koních pro 
začátečníky, mírně pokročilé  
a pokročilé, vyjížďky do přírody  
s doprovodem, celodenní výlety za 
krásami přírody, vodění na koních, 
ponících a velbloudu, exkurze s výkladem a občerstvením, ošetřování 
koní, poradenskou činnost v chovu koní atd. K dispozici jsou pastviny, 
stáje, úschovna sedel a pomůcek, přípravna na jízdu a šatna, cvičiště, 
jízdárna, sociální zařízení a občerstvení.

+420 380 120 904, www.statekstrasirybka.unas.cz 
GPS: 49°10’0,531”N, 14°31’3,257”E

Rodinná farma s koňmi nabízí výcvik 
koní, práci s problematickými zví-
řaty, přípravu do soutěží, výcvik 
jezdců všech věkových kategorií, 
přípravu na ZZVJ (zkoušky základ-
ního výcviku jezdce) a závody, 
přepravu a ustájení koní. V areálu 
statku se nachází také obchod  
s jezdeckými potřebami. Ubytování v apartmánu se samostatným vcho-
dem a sociálním zařízením, umístěném v zahradě zemědělské usedlosti 
z 18. století. Přes svou malou rozlohu a absolutní klid nejsou Plačovice 
zcela odříznuty od civilizace. Pohodlnou pěší chůzí dorazíte během pěti 
minut do obchodu, na poštu či do restaurace v Dešné.

+420 720 456 367, www.jkapanachi.webmium.com 
GPS: 48°57’48.388”N, 15°32’35.211”E

Statek byl postaven v roce 1812 ve 
venkovském barokním stylu. Farma 
se specializuje na chov koz a výrobu 
sýra. Její součástí je také obchod  
s bioprodukty.  Farma nabízí jak sporto- 
vní vyžití, tak výcvik lidí pro práci  
s koňmi. Každoročně v květnu se zde 
také konají westernové závody. Farma 
je stanicí projektu Jihočeského kraje – Turistika na koni.  

+420 383 391 891, www.kofa.ecn.cz 
GPS: 49°9’27.357”N, 14°3’38.344”E

Ranč U Starýho kance je místem, 
kde se snaží chovat hovězí dobytek, 
koně a další domácí zvířata v duchu 
toho nejlepšího z jihočeské, bavorské  
i americké tradice. Žádná z těchto tradic 
nemůže být v dnešních poměrech zcela 
přijata a každá nám má co nabídnout. 
Ranč vznikl z areálu bývalého JZD a od 
roku 1994 se rodina Daňků postupně 
snaží přebudovat ho, aby vyhovoval 
potřebám moderního chovu skotu  

a koní. Neočekávejte proto vzhled westernového městečka. Velkou výhodou 
je naopak dostatek prostoru pro dobytek, koně, ustájení, krmení, venkovní 
i vnitřní jízdárnu, parkování aut i přívěsů, ať již pro lidi nebo koně. K dispozici 
je také penzion a odvézt si můžete bioprodukty z místní farmy.

+420 383 396 405, www.farmahoslovice.cz
GPS: 49°11’29.353”N, 13°45’45.898”E

Ranč Apollo leží u Vodňanských Svo-
bodných Hor kousek od Vodňan a je 
snadno přístupný od Strakonic, Prahy 
i Českých Budějovic. K dispozici jsou 
zde dva podkrovní pokoje s vlastní 
koupelnou a WC. Celková kapacita 
je osm lůžek. Hosté mají k dispozici 
společenskou místnost v přízemí, ven-
kovní posezení u ohně s možností grilování a domácí stravu. Začátečníci 
se mohou svézt na koni nebo získat základní výcvik, pokročilejší jezdci se 
mohou těšit na romantické vyjížďky s výhledy na Šumavu.

+420 722 066 644, www.jk-apollo.cz 
GPS: 49°7’45.205”N, 14°7’45.871”E

Biofarma Mošna hospodaří na zhruba 
40 hektarech luk, na nichž se pase 
stádo šumavských ovcí, hovězí skot 
plemene Higland a Salers a koza Líza. 
Děti mohou pozorovat zvířata na pastvě, 
pohladit si ovci a kozu, pomoci s jejich 
krmením a ošetřováním. Farma získala 
osvědčení o bio chovu, tzv. biocertifi- 
kaci. Hostům jsou navíc k dispozici horská kola, dětské i volejbalové hřiště, 
odvážnější mohou zkusit kite boarding. K dokonalému odpočinku přispěje 
také finská sauna, masáže nebo vířivá vana pro dva.

 +420 776 288 055, www.farmamosna.cz 
GPS: 48°56’15.242”N, 13°59’47.509”E

V jediné keltské vesnici Bavorského 
lesa jsou našim velkým a malým 
návštěvníkům prezentovány dějiny 
ve skutečném slova smyslu. 
V našich domech, které byly rekon-
struovány dle nálezů z 12. - 2. století 
před naším letopočtem, nenajdete 
nic za sklem, všeho se můžete dot-
knout a vše můžete vyzkoušet. Je 
to napínavý zážitek pro celou rodinu, ponořte se do tajemného světa Keltů. 

+49 8555 407310, www.gabreta.de 
GPS: 48°48’42.06‘‘N, 13°26’52.47‘‘O

Biofarma Slunečná hospodaří na 36 ha 
zemědělské půdy v nadmořské výšce 
840 m ekologickým způsobem od roku 
1999. Farma se zabývá chovem ovcí, 
koz a skotu, na farmě se také setkáte  
s párem oslíků, kteří každoročně 
zatraktivňují farmu svými potomky. 
Drůbež zásobuje farmu a ubytované 
hosty zdravými vajíčky. V místním rybníčku lze s trochou trpělivosti ulo-
vit biokapříka. Farma je plně soběstačná v produkci mléka, sýrů a dalších 
mléčných produktů, vajec a brambor, které lze v případě zájmu také ochutnat 
i nakoupit.  

+420 388 336 108, www.biofarma-slunecna.cz 
GPS: 48°49’13.524”N, 13°58’2.627”E 

Rodinná eko-farma  nedaleko Sudomě- 
řic u Bechyně, se zabývá převážně 
výkrmem brojlerů, prodejem nosných 
kuřic a krůt, chovem masného skotu 
plemene Aberdeen Angus, a výcvikem 
a ustájením koní. Na farmě našlo do-
mov i několik menších zvířat, jako 
například pár chovných lam, psi, pa-
poušci, kozlíci, beránci, okrasné slepice nebo kachny. Eko-farma nabízí uby-
tování v apartmánech  i pokojích s příslušenstvím. „Koňákům” začátečníkům 
se zde nabízí výcvik jízdy na koních,  pro pokročilé jsou pak připraveny skoko- 
vé, drezurní a popřípadě westernové kurzy. Rodiče s dětmi ocení letní prázd-
ninové pobyty s bohatou nabídkou akcí a výletů. 

 +420 739 277 504, www.farmaulesa.cz 
GPS: 49°17’17.851”N, 14°32’21.504”E
 

Muzejní vesnice Tittling je velký muzejní 
skanzen se starými statky z celého 
Bavorského lesa. Procházka skanzenem 
je jako cesta do minulosti. Budovy  
skanzenu muzejní vesnice pochází  
z Bavorského lesa, z doby mezi roky 
1580 až 1850. Muzejní vesnice, tj. 
skanzen je zapsán na seznam národního 
kulturního dědictví. 

+49 8504 8482
www.museumsdorf.com 
GPS: 48°44’24.161”N, 13°21’0.729”E

Výcvik koní a mladých jezdců, prohlídky 
farmy, kurzy a výtvarné dílny na statku 
nedaleko Strakonic s možností ubytování 
pod stanem. Statek se nachází na okraji 
obce, nabízí 10 míst pro stany, sociální 
zařízení, společnou kuchyň a společenskou 
místnost, má uzavřený dvůr a venkovní  
posezení s grilem. Pro parkování jsou  
k dispozici vyhrazená místa, úschova kol je 
možná přímo v objektu. Hosté mohou vy-
užívat wifi připojení k internetu. V nabídce 
nechybí programy pro nejmenší i pro starší 
jezdce a vyjížďky do terénu s průvodcem.  

 +420 722 940 102, www.prazdninynavenkove.cz/s/28/
GPS: 49°19’16.293”N, 13°58’55.747”E

Statek této rodinné farmy na úpatí Kraví 
Hory nad Vyšším Brodem má sku-
tečně zajímavou historii. Byl postaven 
r. 1774 cisterciáckým řádem a předci 
nynějších majitelů jej koupili ve 20tých 
letech minulého století a začali zde 
hospodařit. Po vypuknutí 2. světové 
války byla rodina odsunuta do střed-
ních Čech. Po válce se majitelé do vyrabovaného statku vrátili, ale nevydrželi 
zde dlouho. V roce 1952 jim byl majetek znárodněn a teprve po roce 1989 
statek restituovali a obnovili rodinnou tradici hospodaření. Návštěvníci zde 
najdou ubytování ve dvou apartmánech a chatce. Poznají ekofarmu zamě- 
řenou na chov koz nebo se mohou vydat do údolí Vltavy k nedalekému Lipnu 
nebo do šumavských strání. 

+420 777 268 251, www.farmadolezal.cz 
GPS: 48°38’7.414”N, 14°18’27.825”E

Milovníci přírody si mohou v Horním 
Rakousku užít dovolenou na statku. 
Vybrat si můžete ze statků nabíze-
jících pobyty pro velmi malé děti, 
pro starší děti, statků speciali- 
zovaných na bio-výrobu, ale též 
můžete navštívit statky s chovem 
koní a statky, kde se pěstují byliny. 
Prázdninoví hosté se zde dozví více 
o cenných a chutných přírodních pokladech a mohou se aktivně zúčastnit 
života na venkově. 

+43 50 69 02 1248, www.hornirakousko.at

Rodinná firma Holoubek & pravnuci 
s. r. o. rekonstruuje od roku 1999 
zámecký areál Skalice s hospodářským 
zázemím v jihočeských Bohumilicích. 
Komplex zámeckého areálu, obklopen 
parkem a dvěma rybníčky, nabízí dva 
nové zámecké apartmány; v horním 
areálu pak možnost stanování. 

Ve stájích a pastvinách o rozloze 35 ha nalezne návštěvník 30 koní, osvět- 
lenou krytou jízdárnu, kruhovou ohradu, úvaziště či napojení na celorepubli- 
kovou síť jezdeckých stezek. Prožít zde můžete dovolenou s vlastním koněm, 
letní jezdecké soustředění nebo zajímavé Putování po jihočeských hipostez-
kách.  Nejen děti zaujme na farmě expozice původních českých svébytných 
plemen, jako jsou Huculské koně, Česká červinka „Bára” nebo Česká va- 
laška (ovečka „Agáta” a beránek „Vendelín”). A rodiče si mohou v jízdárně 
zapůjčit kroket, ping pong, petangue nebo si z rybníčku v areálu odnést  
k večeři „kapří“ úlovek.

 +420 777 157 600, www.zamekskalice.cz    
GPS: 49°5’40.273”N, 13°48’49.647”E  

Zvláštností v národním parku jsou 
plaší rysi. Ve spolupráci s Národním 
parkem Rangern se dozví návštěvníci 
mnoho informací o způsobu života 
rysů,  jakými metodami jsou shro-
mažďovány důkazy o jejich příto- 
mnosti a jaká jiná zvířata  v této 
oblasti žijí. 

+43 7584 3651, www.kalkalpen.at 
GPS: 47°53’5.640”N, 14°15’20.195”E

Největší soukromý park Rakouska 
s přibližně 180 různými druhy zvířat 
v počtu celkem asi 1 000 kusů. 
Krásné udržované cestičky vedou 
jak příjemným parkem, tak částečně 
oborami se zvířaty.

+43 (0)7282/5590
www.wildpark-altenfelden.at
GPS: 48°27’53.496”N, 
13°57’47.304”E

Ve skanzenu ve Finsterau jsou 
shromážděny chalupy, celé statky 
a dvory, vesnická kovárna a pouliční 
hostinec. Pod širým nebem se před 
vámi rozvine kus téměř reálného 
minulého světa, kterým se můžete 
projít. 

+48 8557 96060
www.freilichtmuseum.de 
GPS: 48°56’4.486”N, 
13°33’46.703”E

Nejstarší a jedinečně dochovaný 
vodní mlýn v Čechách najdete 
nedaleko od Strakonic. Areál 
unikátního hoslovického mlýna 
tvoří původní mlýnice s obytnou 
částí, chlévy s kolnou a stodola, 
všechny kryté došky z rákosu, 
roubené či zděné ze smíšeného 
zdiva. K mlýnu patří rybníček  
s náhonem, sad a louky. 

Mlýn byl poháněn vodou přivá- 
děnou vantroky z rybníka. Toto zachovalé vodní dílo zajišťované 
příkrým náspem a hrází se nachází bezprostředně nad budovou mlýna.  
V Hoslovicích a okolí je k dispozici široká nabídka ubytování v rodinných 
penzionech.

 +420 731 907 308, www.muzeum.strakonice.cz 
GPS: 49°11’7.000”N, 13°46’10.000”E

Farma v Malenicích, která leží mezi 
Strakonicemi a Vimperkem, se zabývá 
chovem mnoha hospodářských zvířat 
(koně, krávy, ovce, kozy, králíci, 
slepice, kachny, husy, krůty…) Uby-
tovat se v rodinných apartmánech 
mohou jak rodiny s dětmi, prarodiče  
s vnoučaty či jednotlivé páry, tak  
zájemci s vlastním koněm – koníky máte přímo pod sebou v boxech. K dispo-
zici jsou rovněž služby kováře, kopytáře, veterináře či trenéra k výcviku koní  
i jezdců.     

+420 737 887 985, www.farmamalenice.cz 
GPS: 49°7’38.720”N, 13°53’25.766”E

V muzeu selského statku se lidé 
seznámí se životem venkovských oby-
vatel v jihozápadních Čechách zhruba 
před sedmdesáti lety. V kuchyni je 
dobové nádobí s kredencem, ve svět-
nici kromě jiného zaujmou bytelné 
skříně, prastarý šicí stroj i rádio. Ve 
stáji je nářadí a náčiní, které sedláci 
dříve běžně používali.

+420 383 394 172, www.obecvolenice.eud.cz 
GPS: 49°15’8.671”N, 13°44’51.962”E /OÚ Volenice/

Prohlédněte si rodinnou farmu ze 
Střelskohoštické Lhoty zabývající se 
živočišnou a rostlinnou výrobou. Farma 
se specializuje především na chov 
prasat, která mají značku Regionální 
produkt „Prácheňské prase“. Zákazníci 
si mohou prasátka buď vybrat přímo 
na farmě, nebo si jednoduše objednat  
s dovozem až domů. Kromě prasat chovají majitelé farmy také krávy, kdy 
hlavním produktem není mléko, ale telata. Pěstují brambory, pšenici, ječmen, 
řepku a další zemědělské plodiny. 

 +420 383 399 824, www.statek-cizkovi.cz
GPS: 49°18’31.766”N, 13°46’54.563”E

1. Angus Farma Rančice 

2. Borovanský mlýn

3. Tvrz Žumberk

4. Přírodní jezdecká škola - Statek Straširybka

5. Apanači Plačovice

6. Penzion Mníšek

7. Ekofarma KOFA

8. Penzion a ranč 
    U Starýho kance

9. Ranč Apollo
19. Farma Mošna

25. Archeologický zážitkový park „Gabreta“

15. Biofarma a penzion Slunečná
20. Farma U lesa

26. Muzejní vesnice Tittling 

11. Statek Petrovice 16. Farma Křížové pole 21. Dovolená na statku 

22. Rostlinný a zvířecí svět 
      v národním parku Vápencové Alpy

23. Přírodní park Altenfelden 
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13. Farma Malenice

14. Muzeum selského statku Volenice

10. Statek Čížkovi

Ranč se nachází v malebné jihočeské vesničce 
Zvěřetice nedaleko Netolic. Nabízí hipodrom 
pro děti, vodění začátečníků na jízdárně nebo  
v terénu, vyjížďky pro pokročilé i začátečníky, výlety 
na koních, exkurze pro školky a školy spojené  
s přednáškou či svezením na koni, semináře. Vše 
pod vedením zkušeného instruktora. Ubytování na 
ranči je možné ve vlastních stanech nebo v propůj-
čeném vojenském stanu. Je zde možné rovněž 
koupit produkty vlastní farmy, vajíčka, brojlery, 
kachny, králíky, sazenice, zeleninu, ovoce apod.

+420 777 078 097, www.rancdubskahajnice.cz 
GPS: 49°1’37.757”N, 14°14’42.142”E

17. Ranč Dubská Hajnice

Rozvíjející se ubytovací zařízení na 
okraji malé vesničky Mníšek, která 
leží v mírně zvlněném terénu malebné 
Chlumské pahorkatiny na okraji CHKO 
Třeboňsko. Jedná se o selské stavení 
z 18. století. Za domem se nachází 
prostorný ovocný sad s výhledem do 
krajiny. Ubytování možné ve dvou sa-
mostatných stylově zařízených apartmánech pro 4 osoby s možností jedné 
přistýlky. K dispozici je samostatné WC se sprchovým koutem, prostorná 
kuchyň vybavená krbovými kamny, kuchyňská linka, el. vařič, chladnička atd. 

+420 733 184 140, www.penzion-mnisek.cz 
GPS 49°1’50.314”N, 14°54’50.230”E
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Angus farma Rančice je rodinná 
farma pana Milana Šebelky hospo- 
dařící na 80 ha zamědělské půdy. 
Její hlavní činností je chov mas-
ného skotu – plemene Aberdeen 
Angus. Plemeno se zde chová na 
pastvinách v čistokrevné formě za 
účelem produkce kvalitních ple-
menných býků a jalovic. Součástí farmy je také stáj pro koně s venko- 
vní jízdárnou a výběhem. Několik koní je určeno pro rekreační jízdu 
návštěvníků zemědělské usedlosti v Rančicích, kteří tak poznají nejen 
samotnou farmu, ale i jedinečnou přírodu pod Kletí.

+420 737 183 244, www.angus.unas.cz 
GPS: 48°53’15.880”N, 14°25’16.132”E

Malé ani velké nezklame pohád-
kový pobyt ve mlýně s rybníkem 
a restaurací, z něhož není daleko 
do Třeboně, Českých Budějovic 
nebo Českého Krumlova. Mlýn 
poskytuje ubytování v apartmá- 
nech v zemědělské usedlosti z 18. 
století a chatě. Vyzkoušet si zde 
můžete práci čeledína na farmě, zarybařit si s vodníkem Kebulem 
nebo se seznámit s mlynářským vraníkem. A děti si určitě nenechají 
ujít Půdu plnou pohádek nebo krásné dětské hřiště. Návštěvníkům se 
zde nabízí po předchozí dohodě možnost prohlídky rodinné ekologické 
farmy, která chová koně, ovce, kozy, krávy, prasata a drůbež nebo 
zakoupení kozího mléka a mléčných výrobků.  Zájemci o ustájení vlast-
ních koní mohou využít výběh s ostatními koňmi i samostatný, past-
vinu a boxy. Ve farmářském obchůdku si pak můžete nakoupit kvalitní  
regionální potraviny.

+420 387 981 504, www.borovanskymlyn.cz 
GOS: 48°52’57.700”N, 14°37’37.100”E

Unikátní rekreační pobyt ve středověké baště, která je součástí areálu  
tvrze Žumberk u Nových Hradů. Ubytování je možné v přízemí části statku 
sousedícího s hradební věží i přímo v apartmánu Na Hradbách. Tvrz 
je pobočkou Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. V objektu je  

instalována expozice o dějinách 
této lokality a národopisně pojatá 
expozice lidového malovaného ná-
bytku 18. a 19. století, především 
z typických národopisných oblastí 
jižních Čech.

+420 607 686 648
www.zumberk.cz  
GPS: 48°47’42.430”N, 14°40’53.510”E

Nachází se v obci Tuchonice 21 km 
severně od Českých Budějovic, 
nedaleko přehrady Hněvkovice. 
Nabízí výuku jízdy na koních pro 
začátečníky, mírně pokročilé  
a pokročilé, vyjížďky do přírody  
s doprovodem, celodenní výlety za 
krásami přírody, vodění na koních, 
ponících a velbloudu, exkurze s výkladem a občerstvením, ošetřování 
koní, poradenskou činnost v chovu koní atd. K dispozici jsou pastviny, 
stáje, úschovna sedel a pomůcek, přípravna na jízdu a šatna, cvičiště, 
jízdárna, sociální zařízení a občerstvení.

+420 380 120 904, www.statekstrasirybka.unas.cz 
GPS: 49°10’0,531”N, 14°31’3,257”E

Rodinná farma s koňmi nabízí výcvik 
koní, práci s problematickými zví-
řaty, přípravu do soutěží, výcvik 
jezdců všech věkových kategorií, 
přípravu na ZZVJ (zkoušky základ-
ního výcviku jezdce) a závody, 
přepravu a ustájení koní. V areálu 
statku se nachází také obchod  
s jezdeckými potřebami. Ubytování v apartmánu se samostatným vcho-
dem a sociálním zařízením, umístěném v zahradě zemědělské usedlosti 
z 18. století. Přes svou malou rozlohu a absolutní klid nejsou Plačovice 
zcela odříznuty od civilizace. Pohodlnou pěší chůzí dorazíte během pěti 
minut do obchodu, na poštu či do restaurace v Dešné.

+420 720 456 367, www.jkapanachi.webmium.com 
GPS: 48°57’48.388”N, 15°32’35.211”E

Statek byl postaven v roce 1812 ve 
venkovském barokním stylu. Farma 
se specializuje na chov koz a výrobu 
sýra. Její součástí je také obchod  
s bioprodukty.  Farma nabízí jak sporto- 
vní vyžití, tak výcvik lidí pro práci  
s koňmi. Každoročně v květnu se zde 
také konají westernové závody. Farma 
je stanicí projektu Jihočeského kraje – Turistika na koni.  

+420 383 391 891, www.kofa.ecn.cz 
GPS: 49°9’27.357”N, 14°3’38.344”E

Ranč U Starýho kance je místem, 
kde se snaží chovat hovězí dobytek, 
koně a další domácí zvířata v duchu 
toho nejlepšího z jihočeské, bavorské  
i americké tradice. Žádná z těchto tradic 
nemůže být v dnešních poměrech zcela 
přijata a každá nám má co nabídnout. 
Ranč vznikl z areálu bývalého JZD a od 
roku 1994 se rodina Daňků postupně 
snaží přebudovat ho, aby vyhovoval 
potřebám moderního chovu skotu  

a koní. Neočekávejte proto vzhled westernového městečka. Velkou výhodou 
je naopak dostatek prostoru pro dobytek, koně, ustájení, krmení, venkovní 
i vnitřní jízdárnu, parkování aut i přívěsů, ať již pro lidi nebo koně. K dispozici 
je také penzion a odvézt si můžete bioprodukty z místní farmy.

+420 383 396 405, www.farmahoslovice.cz
GPS: 49°11’29.353”N, 13°45’45.898”E

Ranč Apollo leží u Vodňanských Svo-
bodných Hor kousek od Vodňan a je 
snadno přístupný od Strakonic, Prahy 
i Českých Budějovic. K dispozici jsou 
zde dva podkrovní pokoje s vlastní 
koupelnou a WC. Celková kapacita 
je osm lůžek. Hosté mají k dispozici 
společenskou místnost v přízemí, ven-
kovní posezení u ohně s možností grilování a domácí stravu. Začátečníci 
se mohou svézt na koni nebo získat základní výcvik, pokročilejší jezdci se 
mohou těšit na romantické vyjížďky s výhledy na Šumavu.

+420 722 066 644, www.jk-apollo.cz 
GPS: 49°7’45.205”N, 14°7’45.871”E

Biofarma Mošna hospodaří na zhruba 
40 hektarech luk, na nichž se pase 
stádo šumavských ovcí, hovězí skot 
plemene Higland a Salers a koza Líza. 
Děti mohou pozorovat zvířata na pastvě, 
pohladit si ovci a kozu, pomoci s jejich 
krmením a ošetřováním. Farma získala 
osvědčení o bio chovu, tzv. biocertifi- 
kaci. Hostům jsou navíc k dispozici horská kola, dětské i volejbalové hřiště, 
odvážnější mohou zkusit kite boarding. K dokonalému odpočinku přispěje 
také finská sauna, masáže nebo vířivá vana pro dva.

 +420 776 288 055, www.farmamosna.cz 
GPS: 48°56’15.242”N, 13°59’47.509”E

V jediné keltské vesnici Bavorského 
lesa jsou našim velkým a malým 
návštěvníkům prezentovány dějiny 
ve skutečném slova smyslu. 
V našich domech, které byly rekon-
struovány dle nálezů z 12. - 2. století 
před naším letopočtem, nenajdete 
nic za sklem, všeho se můžete dot-
knout a vše můžete vyzkoušet. Je 
to napínavý zážitek pro celou rodinu, ponořte se do tajemného světa Keltů. 

+49 8555 407310, www.gabreta.de 
GPS: 48°48’42.06‘‘N, 13°26’52.47‘‘O

Biofarma Slunečná hospodaří na 36 ha 
zemědělské půdy v nadmořské výšce 
840 m ekologickým způsobem od roku 
1999. Farma se zabývá chovem ovcí, 
koz a skotu, na farmě se také setkáte  
s párem oslíků, kteří každoročně 
zatraktivňují farmu svými potomky. 
Drůbež zásobuje farmu a ubytované 
hosty zdravými vajíčky. V místním rybníčku lze s trochou trpělivosti ulo-
vit biokapříka. Farma je plně soběstačná v produkci mléka, sýrů a dalších 
mléčných produktů, vajec a brambor, které lze v případě zájmu také ochutnat 
i nakoupit.  

+420 388 336 108, www.biofarma-slunecna.cz 
GPS: 48°49’13.524”N, 13°58’2.627”E 

Rodinná eko-farma  nedaleko Sudomě- 
řic u Bechyně, se zabývá převážně 
výkrmem brojlerů, prodejem nosných 
kuřic a krůt, chovem masného skotu 
plemene Aberdeen Angus, a výcvikem 
a ustájením koní. Na farmě našlo do-
mov i několik menších zvířat, jako 
například pár chovných lam, psi, pa-
poušci, kozlíci, beránci, okrasné slepice nebo kachny. Eko-farma nabízí uby-
tování v apartmánech  i pokojích s příslušenstvím. „Koňákům” začátečníkům 
se zde nabízí výcvik jízdy na koních,  pro pokročilé jsou pak připraveny skoko- 
vé, drezurní a popřípadě westernové kurzy. Rodiče s dětmi ocení letní prázd-
ninové pobyty s bohatou nabídkou akcí a výletů. 

 +420 739 277 504, www.farmaulesa.cz 
GPS: 49°17’17.851”N, 14°32’21.504”E
 

Muzejní vesnice Tittling je velký muzejní 
skanzen se starými statky z celého 
Bavorského lesa. Procházka skanzenem 
je jako cesta do minulosti. Budovy  
skanzenu muzejní vesnice pochází  
z Bavorského lesa, z doby mezi roky 
1580 až 1850. Muzejní vesnice, tj. 
skanzen je zapsán na seznam národního 
kulturního dědictví. 

+49 8504 8482
www.museumsdorf.com 
GPS: 48°44’24.161”N, 13°21’0.729”E

Výcvik koní a mladých jezdců, prohlídky 
farmy, kurzy a výtvarné dílny na statku 
nedaleko Strakonic s možností ubytování 
pod stanem. Statek se nachází na okraji 
obce, nabízí 10 míst pro stany, sociální 
zařízení, společnou kuchyň a společenskou 
místnost, má uzavřený dvůr a venkovní  
posezení s grilem. Pro parkování jsou  
k dispozici vyhrazená místa, úschova kol je 
možná přímo v objektu. Hosté mohou vy-
užívat wifi připojení k internetu. V nabídce 
nechybí programy pro nejmenší i pro starší 
jezdce a vyjížďky do terénu s průvodcem.  

 +420 722 940 102, www.prazdninynavenkove.cz/s/28/
GPS: 49°19’16.293”N, 13°58’55.747”E

Statek této rodinné farmy na úpatí Kraví 
Hory nad Vyšším Brodem má sku-
tečně zajímavou historii. Byl postaven 
r. 1774 cisterciáckým řádem a předci 
nynějších majitelů jej koupili ve 20tých 
letech minulého století a začali zde 
hospodařit. Po vypuknutí 2. světové 
války byla rodina odsunuta do střed-
ních Čech. Po válce se majitelé do vyrabovaného statku vrátili, ale nevydrželi 
zde dlouho. V roce 1952 jim byl majetek znárodněn a teprve po roce 1989 
statek restituovali a obnovili rodinnou tradici hospodaření. Návštěvníci zde 
najdou ubytování ve dvou apartmánech a chatce. Poznají ekofarmu zamě- 
řenou na chov koz nebo se mohou vydat do údolí Vltavy k nedalekému Lipnu 
nebo do šumavských strání. 

+420 777 268 251, www.farmadolezal.cz 
GPS: 48°38’7.414”N, 14°18’27.825”E

Milovníci přírody si mohou v Horním 
Rakousku užít dovolenou na statku. 
Vybrat si můžete ze statků nabíze-
jících pobyty pro velmi malé děti, 
pro starší děti, statků speciali- 
zovaných na bio-výrobu, ale též 
můžete navštívit statky s chovem 
koní a statky, kde se pěstují byliny. 
Prázdninoví hosté se zde dozví více 
o cenných a chutných přírodních pokladech a mohou se aktivně zúčastnit 
života na venkově. 

+43 50 69 02 1248, www.hornirakousko.at

Rodinná firma Holoubek & pravnuci 
s. r. o. rekonstruuje od roku 1999 
zámecký areál Skalice s hospodářským 
zázemím v jihočeských Bohumilicích. 
Komplex zámeckého areálu, obklopen 
parkem a dvěma rybníčky, nabízí dva 
nové zámecké apartmány; v horním 
areálu pak možnost stanování. 

Ve stájích a pastvinách o rozloze 35 ha nalezne návštěvník 30 koní, osvět- 
lenou krytou jízdárnu, kruhovou ohradu, úvaziště či napojení na celorepubli- 
kovou síť jezdeckých stezek. Prožít zde můžete dovolenou s vlastním koněm, 
letní jezdecké soustředění nebo zajímavé Putování po jihočeských hipostez-
kách.  Nejen děti zaujme na farmě expozice původních českých svébytných 
plemen, jako jsou Huculské koně, Česká červinka „Bára” nebo Česká va- 
laška (ovečka „Agáta” a beránek „Vendelín”). A rodiče si mohou v jízdárně 
zapůjčit kroket, ping pong, petangue nebo si z rybníčku v areálu odnést  
k večeři „kapří“ úlovek.

 +420 777 157 600, www.zamekskalice.cz    
GPS: 49°5’40.273”N, 13°48’49.647”E  

Zvláštností v národním parku jsou 
plaší rysi. Ve spolupráci s Národním 
parkem Rangern se dozví návštěvníci 
mnoho informací o způsobu života 
rysů,  jakými metodami jsou shro-
mažďovány důkazy o jejich příto- 
mnosti a jaká jiná zvířata  v této 
oblasti žijí. 

+43 7584 3651, www.kalkalpen.at 
GPS: 47°53’5.640”N, 14°15’20.195”E

Největší soukromý park Rakouska 
s přibližně 180 různými druhy zvířat 
v počtu celkem asi 1 000 kusů. 
Krásné udržované cestičky vedou 
jak příjemným parkem, tak částečně 
oborami se zvířaty.

+43 (0)7282/5590
www.wildpark-altenfelden.at
GPS: 48°27’53.496”N, 
13°57’47.304”E

Ve skanzenu ve Finsterau jsou 
shromážděny chalupy, celé statky 
a dvory, vesnická kovárna a pouliční 
hostinec. Pod širým nebem se před 
vámi rozvine kus téměř reálného 
minulého světa, kterým se můžete 
projít. 

+48 8557 96060
www.freilichtmuseum.de 
GPS: 48°56’4.486”N, 
13°33’46.703”E

Nejstarší a jedinečně dochovaný 
vodní mlýn v Čechách najdete 
nedaleko od Strakonic. Areál 
unikátního hoslovického mlýna 
tvoří původní mlýnice s obytnou 
částí, chlévy s kolnou a stodola, 
všechny kryté došky z rákosu, 
roubené či zděné ze smíšeného 
zdiva. K mlýnu patří rybníček  
s náhonem, sad a louky. 

Mlýn byl poháněn vodou přivá- 
děnou vantroky z rybníka. Toto zachovalé vodní dílo zajišťované 
příkrým náspem a hrází se nachází bezprostředně nad budovou mlýna.  
V Hoslovicích a okolí je k dispozici široká nabídka ubytování v rodinných 
penzionech.

 +420 731 907 308, www.muzeum.strakonice.cz 
GPS: 49°11’7.000”N, 13°46’10.000”E

Farma v Malenicích, která leží mezi 
Strakonicemi a Vimperkem, se zabývá 
chovem mnoha hospodářských zvířat 
(koně, krávy, ovce, kozy, králíci, 
slepice, kachny, husy, krůty…) Uby-
tovat se v rodinných apartmánech 
mohou jak rodiny s dětmi, prarodiče  
s vnoučaty či jednotlivé páry, tak  
zájemci s vlastním koněm – koníky máte přímo pod sebou v boxech. K dispo-
zici jsou rovněž služby kováře, kopytáře, veterináře či trenéra k výcviku koní  
i jezdců.     

+420 737 887 985, www.farmamalenice.cz 
GPS: 49°7’38.720”N, 13°53’25.766”E

V muzeu selského statku se lidé 
seznámí se životem venkovských oby-
vatel v jihozápadních Čechách zhruba 
před sedmdesáti lety. V kuchyni je 
dobové nádobí s kredencem, ve svět-
nici kromě jiného zaujmou bytelné 
skříně, prastarý šicí stroj i rádio. Ve 
stáji je nářadí a náčiní, které sedláci 
dříve běžně používali.

+420 383 394 172, www.obecvolenice.eud.cz 
GPS: 49°15’8.671”N, 13°44’51.962”E /OÚ Volenice/

Prohlédněte si rodinnou farmu ze 
Střelskohoštické Lhoty zabývající se 
živočišnou a rostlinnou výrobou. Farma 
se specializuje především na chov 
prasat, která mají značku Regionální 
produkt „Prácheňské prase“. Zákazníci 
si mohou prasátka buď vybrat přímo 
na farmě, nebo si jednoduše objednat  
s dovozem až domů. Kromě prasat chovají majitelé farmy také krávy, kdy 
hlavním produktem není mléko, ale telata. Pěstují brambory, pšenici, ječmen, 
řepku a další zemědělské plodiny. 

 +420 383 399 824, www.statek-cizkovi.cz
GPS: 49°18’31.766”N, 13°46’54.563”E

1. Angus Farma Rančice 

2. Borovanský mlýn

3. Tvrz Žumberk

4. Přírodní jezdecká škola - Statek Straširybka

5. Apanači Plačovice

6. Penzion Mníšek

7. Ekofarma KOFA

8. Penzion a ranč 
    U Starýho kance

9. Ranč Apollo
19. Farma Mošna

25. Archeologický zážitkový park „Gabreta“

15. Biofarma a penzion Slunečná
20. Farma U lesa

26. Muzejní vesnice Tittling 

11. Statek Petrovice 16. Farma Křížové pole 21. Dovolená na statku 

22. Rostlinný a zvířecí svět 
      v národním parku Vápencové Alpy

23. Přírodní park Altenfelden 

24. Skanzen Finsterau 

12. Středověký vodní mlýn Hoslovice

18. Jízdárna Zámek Skalice 

13. Farma Malenice

14. Muzeum selského statku Volenice

10. Statek Čížkovi

Ranč se nachází v malebné jihočeské vesničce 
Zvěřetice nedaleko Netolic. Nabízí hipodrom 
pro děti, vodění začátečníků na jízdárně nebo  
v terénu, vyjížďky pro pokročilé i začátečníky, výlety 
na koních, exkurze pro školky a školy spojené  
s přednáškou či svezením na koni, semináře. Vše 
pod vedením zkušeného instruktora. Ubytování na 
ranči je možné ve vlastních stanech nebo v propůj-
čeném vojenském stanu. Je zde možné rovněž 
koupit produkty vlastní farmy, vajíčka, brojlery, 
kachny, králíky, sazenice, zeleninu, ovoce apod.

+420 777 078 097, www.rancdubskahajnice.cz 
GPS: 49°1’37.757”N, 14°14’42.142”E

17. Ranč Dubská Hajnice

Rozvíjející se ubytovací zařízení na 
okraji malé vesničky Mníšek, která 
leží v mírně zvlněném terénu malebné 
Chlumské pahorkatiny na okraji CHKO 
Třeboňsko. Jedná se o selské stavení 
z 18. století. Za domem se nachází 
prostorný ovocný sad s výhledem do 
krajiny. Ubytování možné ve dvou sa-
mostatných stylově zařízených apartmánech pro 4 osoby s možností jedné 
přistýlky. K dispozici je samostatné WC se sprchovým koutem, prostorná 
kuchyň vybavená krbovými kamny, kuchyňská linka, el. vařič, chladnička atd. 

+420 733 184 140, www.penzion-mnisek.cz 
GPS 49°1’50.314”N, 14°54’50.230”E
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Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF), Státním rozpočtem ČR a Jihočeským krajem.

Investice do vaší budoucnosti.
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