
Prázdniny na venkově 

„Všude dobře, u nás nejlíp“ 



Cíl projektu 

• Projekt financovaný z Integrovaného operačního programu EU - 
Národní podpora cestovního ruchu. (2011 – 2013) 

• Rozpočet 10mil Kč. 

• vytvořit přehlednou nabídku zážitkové turistiky na českém, 
moravském a slezském venkově 

• pracovat s Prázdninami na venkově jako s komplexním produktem 
CR 

• vybudovat značku Prázdniny na venkově 

• NENÍ certifikace standardů kvality (ani vybavení, ani služeb) 



Hlavní aktivity projektu 

• Terénní sběr dat a jejich zpracování 

• Vyhledání a oslovení vhodných 
provozů 

• Programování systému, webhosting 

• Redakční práce 

• Motivační (vzdělávací) workshopy 

• Propagační kampaň 

• Překlady textů 

 



Svaz venkovské turistiky 

Produkt: venkovský cestovní ruch 

venkov jako atraktivní místo pro trávení volného času 

 



Poslání turistického produktu Prázdniny na 
venkově 

•  Zvýšit šance venkovských podnikatelů získat nové  
zákazníky. 

•  Oslovujeme: řemeslné dílny, ubytovatele, agrofarmy, 

včelaře, chovatele koní,výrobce místních specialit  

•  Zvýšit atraktivitu venkovské turistiky v ČR i 
zahraničí. 

 



Hlavní cílové skupiny PNV: 

• Rodiny s dětmi 60% 

• Prázdné hnízdo 20% 

• Mladí a svobodní 10% 

• Aktivní senioři s vnoučaty 10% 

• Středoškolsky a vysokoškolsky 

 vzdělané osoby, ženy z ČR 

• Všichni poskytovatelé služeb ve venkovské turistice 



Kde nás můžete potkat 
    podpůrné marketingové aktivity 

Veletrhy a 
výstavy 

• Region Tour 
• Holidayworld 
• Nejmenší 

veletrh CR 

Festivaly, 
Soutěže 

•Jarní festival 

•Podzimní  
festival 
•Výtvarná soutěž 

 

Promoakce, 
workshopy 

• Vzdělávací 
workshopy 

• Promoakce v 
krajských 
městech  



Služby pro zapojené subjekty: 
 

• Prezentace na www.prazdninynavenkove.cz  

• Prezentace na výstavách a veletrzích 
cestovního ruchu 

• Poradenské služby v oblasti marketingu, 
interpretace místního dědictví a legislativy 
v oblasti ubytování 

• Medializace – festivaly Prázdniny na 
venkově, soutěže 

• Fotodokumentace služeb  

• Texty s překlady do angličtiny, němčiny, 
francouzštiny a holandštiny 

 



Rozložení zapojených subjektů podle regionů 
celkem 497 subjektů (k 9/2013) 
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Partneři projektu  
 

 



 
Návrh vizuálního stylu Prázdniny na venkově 
logotyp, plakát  



Vizuální styl Prázdniny na venkově - letáky 
 



www.prazdninynavenkove.cz 



Facebook 

 



Aktivní zapojení subjektů 
 



Publikace Agroturistika v České republice 

• Celostátní průvodce pro 
vybraných objektech 
věnujících se agroturistice. 

• Publikaci vydalo 
nakladatelství Novela 
bohemica ve spolupráci 
s agenturou Czechtourism a 
Svazem venkovské turistiky 

 



Jak budeme pokračovat (udržitelnost) 

• Poplatek je 50,- Kč na měsíc tj. 600,-/rok 

• Počet zapojených objektů 600 

• Minimální roční rozpočet 360 000,- Kč 

 

Správa a aktualizace webových a facebookových stránek, internetová reklama, PR, 
festivaly, soutěže, promoakce. 

 



Děkuji Vám za pozornost 

Ing. Dana Posádová 
předsedkyně Svazu venkovské turistiky 

nám. Zachariáše z Hradce 4 
588 56 Telč 

+420 724 711 217 
 

                www.projekt-pnv.cz   
www.prazdninynavenkove.cz 

 
 



Už víte, kde budete 
hledat dovolenou…?  

 


