
Hodnocení kritéria 
celkový dojem

Certifikace Prázdniny na venkově

1 – 5 *****



Hodnotí se  objekt jako celek

• Interiér - ubytování

• Interiér – společenské prostory

• Interiér - stravovací prostory

• Okolí objektu

• Odpočinkový prostor



*  Basic Uspokojivý - základní komfort (pohodlí). Nábytek a vybavení je účelné a udržované.

**  Economy Dobrý - nábytek a vybavení je účelné, udržované a alespoň částečně sladěné. Vyšší 
komfort jednoduchého turistického ubytování nebo pro ubytování nenáročné 
klientely.

***  Standard 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.

****  First Class 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.

*****   Exclusive 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.



5 hvězdiček Exclusive



Celkový dojem - VYNIKAJÍCÍ



Celkový dojem - VYNIKAJÍCÍ



Celkový dojem - VYNIKAJÍCÍ



4 hvězdičky First Class



Celkový dojem - VÝBORNÝ



Celkový dojem - VÝBORNÝ



3 hvězdičky Standard



Celkový dojem – VELMI DOBRÝ



Celkový dojem – VELMI DOBRÝ



2 hvězdičky Economy



Celkový dojem – DOBRÝ



1 hvězdička Basic 

V této kategorii prozatím není certifikováno žádné zařízení



Certifikační formulář k vyplnění

online formulář Prázdniny na venkově

Přístupný také ze stránek Svazu venkovské turistiky a agroturistiky

https://www.svazvta.cz/prazdniny-na-venkove/dotaznik-prihlaska-ke-
stazeni

https://docs.google.com/forms/d/1aS1VE8m3SoVd2PaTgoaTXEjhhL_6SGzT47lm-8h9s3A/edit
https://www.svazvta.cz/prazdniny-na-venkove/dotaznik-prihlaska-ke-stazeni
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