
Kontaktní osoba - jméno a příjmení
Název zařízení
Adresa zařízení
www 
IČO
Kontaktní údaje - telefon, email

1* 2** 3*** 4**** 5*****

USPOKOJIVÝ - Základní 
komfort (pohodlí). Nábytek a 
vybavení je účelné a 
udržované.

DOBRÝ - Nábytek a vybavení 
je účelné, udržované a 
alespoň částečně sladěné. 
Vyšší komfort jednoduchého 
turistického ubytování nebo 
pro ubytování nenáročné 
klientely.

VELMI DOBRÝ - Celkový 
dojem ubytovací jednotky 
vyniká útulností. Nábytek a 
vybavení je účelné a 
sladěné. Ubytování je 
určeno pro středně 
náročnou klientelu, která 
vyžaduje pohodlí a služby 
dané standardem současné 
civilizace.

VÝBORNÝ - Celkový dojem 
vyniká komfortem, útulností 
a dekorativními prvky. 
Zvláště nábytek a vybavení 
je tvarově a barevně 
sladěné. Ubytování je 
určeno pro náročnou 
klientelu, která vyžaduje 
pohodlí a služby dané 
standardem současné 
civilizace. Úprava a vybavení 
okolí zařízení odpovídá 
podmínkám pro interiér.

VYNIKAJÍCÍ - Stylové a 
komfortní zařízení, 
velkorysé, světlé a 
harmonické prostory. Vysoce 
kvalitní nábytek a podlahové 
krytiny v bezvadném a dobře 
udržovaném stavu. 
Maximální využití přírodních 
materiálů. Veškerý nábytek, 
vybavení a služby musí 
poskytovat vysoký komfort. 
Celkový optický dojem je 
kompletně sladěn tvarově, 
barevně i materiálem. 
Ubytování je poskytováno 
náročné klientele s důrazem 
na kvalitu, styl a vysokou 
přidanou hodnotu 
nabízených služeb.  Úprava a 
vybavení okolí zařízení 
odpovídá podmínkám pro 
interiér.

Celkový dojem a úroveň vybavení ubytovacího zařízení

Zeleně označená políčka jsou pro konkrétní kritérium a odpovídající třídu (hvězdičky) povinná.

Certifikace Prázdniny na venkově - přehled povinných kritérií pro všechny třídy



Objekty sloužící k rekreaci jsou situovány ve 
venkovském prostředí.
Hosté mají bezprostřední/blízký kontakt s přírodou a 
venkovskou krajinou.
Zařízení a jeho okolí nabízí prostor pro odpočinek a 
relaxaci.
Hostům je k dispozici travnatá plocha pro relaxaci a 
odpočinek.
Hosté mají možnost posezení venku – na zahradě, pod 
pergolou.
Hosté mají možnost využívat ohniště/gril včetně 
příslušenství.

Zařízení je označeno a lze ho v místě bez problémů 
najít.
Přítomnost či dostupnost ubytovatele při příjezdu 
hostů.
Kontaktní osoba dosažitelná telefonicky non-stop, pro 
případy krizových situací.
Máte vlastní webové stránky s nabídkou služeb, 
obrázky, kontakty a emailovou adresou?
Máte vlastní www stránky v cizojazyčné mutaci (aj, nj, 
jiné)?

Jedno parkovací místo na ubytovací jednotku.
Stojan na kola s odpovídající kapacitou, nebo možnost 
úschovny kol.
Uzamykatelný prostor pro úschovu sportovního 
vybavení a náčiní.
Všechny pobytové prostory sloužící hostům mají 
možnost být vytápěny.
Možnost individuálního přitápění i mimo topnou 
sezonu (kamna, přímotop).

Certifikační kritéria - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Certifikační kritéria - DOSTUPNOST INFORMACÍ A PŘÍJEZD

Certifikační kritéria - VŠEOBECNÉ VYBAVENÍ



Hasicí přístroj a lékárnička jsou na viditelném a 
přístupném místě.
Bezdrátový internet (WIFI) ve všech ubytovacích 
jednotkách.
Hosté mají k dispozici informační složku (nebo jinou 
ucelenou formu informací), která obsahuje – program 
v místě, nebo okolí, který má venkovský charakter 
(koně, řemesla, zemědělství, regionální produkty, 
naučné stezky, venkovská muzea apod.), trasy pro 
procházky, vyjížďky na kole, možnosti jízdy na koni a 
koupání, tipy na výlety, zážitky a akce v okolí, případně 
pravidla pro kontakt se zvířaty a pohyb po areálu a 
důležitá telefonní čísla.

Knihy, časopisy a společenské hry k dispozici hostům.

Psací potřeby, poznámkový blok.
Nabídka nápojů.
Možnost platby kartou bezkontaktně (pokud zařízení 
nabízí služby a produkty, které lze zakoupit pouze na 
místě).

Velikost lůžka min 90×200 cm, dvoulůžka 180×200 cm.

Čistá a kvalitní matrace vcelku/ lůžko o celkové výšce 
min. 13 cm.
Hygienické chrániče matrací na všech postelích.
Kvalitní a udržovaný polštář, přikrývka a povlečení/ 
lůžko.
Přikrývka a polštář navíc na požádání.
Noční stolek, nebo odkládací plocha, lampička 
(osvětlení na čtení) u každého stálého lůžka.
Možnost zatemnění oken, případně dveří (rolety, 
závěsy).
Šatní skříň s odpovídajícím počtem ramínek (ne 
drátěná).

Certifikační kritéria - VYBAVENÍ LŮŽKOVÉ ČÁSTI



Židle.
Místo k sezení 1 ks/ lůžko.
Stůl.
Pohovka nebo pohodlné křeslo.
Sklenička 1ks/lůžko.
Hosté mají k dispozici ledničku.
Lednička pro hosty v každé ubytovací jednotce.
Rychlovarná konvice, hrnečky 1 ks/lůžko v každé 
ubytovací jednotce.
Otvírák lahví, konzerv v každé ubytovací jednotce.
Volné el. zásuvky v blízkosti postele a stolu.
Šití a přípravky na čistění bot (na vyžádání).
Lžíce na boty v každé ubytovací jednotce.
Zrcadlo na velikost postavy.

Sprchový kout/vana, umyvadlo, WC je součástí 
ubytovací jednotky.
Tekoucí teplá voda k dispozici 24 hodin denně.
Ručník 1 ks/lůžko.
Osuška 1 ks/lůžko.
Zrcadlo nad umyvadlem.
Odpadkový koš.
Koupelnová předložka (pratelná).
Dostatek úložného a odkládacího prostoru.
Vysoušeč vlasů (na vyžádání).
Mýdlo.
Sprchový gel.
Šampon na vlasy.
Papírové kapesníčky.
Toaletní papír s držákem + rezervní toaletní papír 
vhodně uložený.
Čistá WC štětka s pouzdrem.
Hygienické sáčky na WC.

Certifikační kritéria - VYBAVENÍ POKOJE/APARTMÁNU

Certifikační kritéria - HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ



Závěrečný úklid je prováděný ubytovatelem.
Lůžkoviny poskytuje ubytovatel a zajišťuje jejich 
výměnu.
Výměna ložního prádla během pobytu na požádání.
Výměna ručníků, osušky a koupelnové předložky 
během pobytu na požádání.

Třídění odpadu.
Šetrné hospodaření a nakládání s energiemi 
(obnovitelné zdroje, úsporné spotřebiče apod.)
Používání ekologických čistících a pracích prostředků.

Používání ekologické kosmetiky pro hosty.
Zavedené principy péče o životní prostředí (alespoň 
některé z dále uvedeného) - využití přírodních 
materiálů, principy přírodní zahrady, hospodaření v 
režimu EKO apod.
Podávání snídaní – více jak 50% potravin z 
regionálních produktů.
Možnost objednat nákup do ledničky.

Hosté mají příležitost ochutnat regionálních potraviny 
a regionální produkty, nebo produkty z farmy.

Hosté mají příležitost koupit si v objektu, nebo v jeho 
blízkosti, regionálních potraviny a regionální produkty, 
nebo produkty z farmy.
Hrací prvky pro děti v bezprostřední blízkosti 
ubytování.
Přírodní interaktivní prvky v bezprostřední blízkosti 
ubytování.
Možnost kontaktu se zvířaty.

Pro splnění kritéria SLUŽBY A VYBAVENÍ VENKOVSKÉ TURISTIKY A AGROTURISTIKY je potřeba poskytovat minimálně 3 z níže uvedených služeb/zážitků.

Certifikační kritéria - UBYTOVACÍ SLUŽBY

Certifikační kritéria - TRVALÁ UDRŽITELNOST

Certifikační kritéria - SLUŽBY A VYBAVENÍ VENKOVSKÉ TURISTIKY A AGROTURISTIKY.



Zařízení disponuje wellness zázemím (sauna, koupací 
sud, ochlazovací nádrž, případně  vířivka, bazén apod.)

Zařízení disponuje zázemím pro řemeslné tvoření a 
výtvarné aktivity (dílna, plně vybavený prostor). 
Zařízení disponuje zázemím pro sportovní aktivity - 
půjčovnou sportovního vybavení a zařízení, venkovní 
(vnitřní) tělocvičnou, hřištěm.
Hostitel pro své hosty připravuje program (některé z 
následujících činností) - ochutnávku produktů z farmy, 
prohlídku hospodářství, krmení zvířat, jízdu na koni 
nebo v kočáře, vaření regionálních specialit, péči o 
zahradu, pěstování bylinek, péči o zvířata atd.

Hosté mají možnost poznat život v zemědělském 
provozu, případně vyzkoušet si zemědělskou práci, 
nebo další aktivity typické pro život na venkově, pokud 
mají zájem a dovoluje to sezonnost a charakter 
zemědělských činností v místě zařízení (při zachování 
zásad bezpečnosti práce).

Hostitel pro své hosty připravuje nebo 
zprostředkovává program - prohlídku nebo procházku 
s průvodcem, cyklovýlet, grilování, ochutnávku 
regionálních produktů, ukázku řemesla, tvoření, 
autorské čtení, posezení s hudbou apod.

Hosté mají možnost pobytu v přírodní zahradě.
Hosté mají možnost ochutnat ovoce a zeleninu ze 
zahrady, nebo si natrhat bylinky na přípravu nápojů.

Certifikační formulář k vyplnění
https://docs.google.com/forms/d/1aS1VE8m3SoVd2PaTgoaTXEjhhL_6SGzT47lm-8h9s3A/viewform?edit_requested=true

Přístupný také ze stránek Svazu venkovské turistiky a agroturistiky
https://www.svazvta.cz/prazdniny-na-venkove/dotaznik-prihlaska


