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Příloha č. 1  Výše členských příspěvků a ceník služeb Svazu venkovské turistiky 

Výše členských příspěvků a ceník služeb - rok 2010 

Položka Člen Svazu Ostatní 

Členství Kč Kč 

Zápisné - jednorázové 300  

Členský příspěvek roční 500  

Mandátní platba za zatupování zájmu člena 
(ubytovatele) 700 + 50  

 

Certifikace   

Certifikace včetně kontrolní návštěvy 
certifikátora (platnost certifikátu 4 roky) 

1900 
+ cestovné 6,50 

Kč/km 

3900 
+ cestovné 6,50 

Kč/km 
 

Propagace   

Propagace na www.prazdninynavenkove.cz V ceně 
mandátní platby  

Propagace na www – nečlen (za certifikovaný 
objekt)  1500 

Jednostranný aktivní odkaz na www stránky 
ubytovatele 900 900 

Vzájemný aktivní odkaz mezi www stránkami 
ubytovatele a www.prazdninynavenkove.cz zdarma zdarma 

Překlad prezentace do cizího jazyka (za 1 
normostranu a jaz. Mutaci) 300 400 

 

Poradenství   

První poradenská návštěva v kanceláři Svazu 
nebo regionálního zástupce bezplatně bezplatně 

Druhá a další poradenská návštěva v kanceláři 
Svazu nebo regionálního zástupce nebo v terénu 

700 
+ cestovné 6,50 

Kč/km 

700 
+ cestovné 6,50 

Kč/km 



Příloha č. 2 Dotazník 

DDOOTTAAZZNNÍÍKK  

--  AAggrroottuurriissttiikkaa  jjaakkoo  ffeennoomméénn  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  --  

1. Kde raději trávíte svou dovolenou? 

□ v České republice □ v zahraničí 

2. Jak často jezdíte na dovolenou (trvající minimálně 5 pracovních dní v kuse)? 

□ méně než 1x za rok 

□ 1x za rok 

□ 2x za rok 

□ více než 2x za rok 

3. S kým nejčastěji trávíte svou dovolenou? 

□ s rodinou 

□ s přáteli 

□ sám 

□ jiné: 

4. Jaký typ dovolené preferujete? 

□ aktivní □ pasivní 

5. Preferujete dovolenou v průběhu 

□ léta □ zimy 

6. Vaši dovolenou trávíte častěji 

□ v přírodě, na venkově 

□ ve městě 

□ jiné:  

7. Jaký typ ubytování při své dovolené nejčastěji využíváte? 

□ hotel 

□ penzion 

□ kemp 

□ ubytování v soukromí 

□ farma, statek 

□ přívěs 

□ jiné:  
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8. Jak jsou pro vás následující položky při dovolené důležité? (1 – nejdůležitější, 5 – 
nejméně důležitá) 
Kvalita ubytování    

Cena ubytování     

Kvalita stravování     

Cena stravování     

Webové stránky ubytovacího zařízení   

Dopravní dostupnost ubytovacího zařízení    

Doplňkové služby nabízené ubytovacím zařízením   

9. Setkal(a) jste se již někdy s pojmem agroturistika? 
□ ano □ ne (→ pokračujte otázkou č. 21) 

10. Vysvětlete, prosím, stručně pojem agroturistika. 
 
 
11. Navštívil(a) jste už ve svém životě agrofarmu? 

□ ano (→ pokračujte otázkou č. 12) □ ne (→ pokračujte otázkou č. 16) 

12. Kolik dní jste na farmě strávil(a)? 
 
 
13. Kde se farma nacházela? 
 
 
14. Vyzkoušel(a) jste si nějaké specifické činnosti na farmě? Pokud ano, jaké? 

 

15. Chtěl(a) byste si dovolenou na farmě zopakovat? (respondent je dále automaticky 
odkázán na otázku č. 19)
□ ano □ ne 

16. Z jakého důvodu jste nenavštívil(a) agrofarmu? 

□ neměl(a) jsem příležitost 

□ tento typ dovolené mě neláká 

□ jiné: 

17. Lákala by vás případná aktivní dovolená v přírodě na agrofarmě spojená se 

zemědělskou prací ve společnosti farmářské rodiny a domácích zvířat? 

□ ano □ ne 

 



18. Jakých aktivit by vám nevadilo se zúčastnit během případného pobytu na 

agrofarmě? 

□ jízda na koni, starání se o koně 

□ hrabání sena 

□ česání ovoce 

□ sběr zeleniny 

□ dojení dobytka 

□ krmení domácích zvířat 

□ ochutnávka domácích výrobků 
(sýry, uzeniny, mošt,..) 

□ rybolov 

□ houbaření 

□ cyklovýlet 

□ pěší výlet 

□ účast na kulturní společenské   
akci (jarmark, zabíjačka, 
vinobraní,..) 

□ ukázka lidových tradic 

□ jiné 
19. Který z krajů v České republice považujete za vhodný pro agroturistiku? 

□ Karlovarský 

□ Plzeňský  

□ Ústecký 

□ Liberecký 

□ Středočeský 

□ Hl. m. Praha 

□ Jihočeský  

□ Králove - Hradecký 

□ Pardubický  

□ Vysočina 

□ Olomoucký  

□ Jihomoravský 

□ Moravskoslezský  

□ Zlínský 

 □ žádný 

20. Myslíte si, že agroturistika jako druh venkovského cestovního ruchu je v ČR 

dobře propagována? 

□ ano □ ne  □ nevím 

21. Jste 

□ žena □ muž 

22. Věk 

□ 0 – 15 

□ 16 – 26 

□ 27 – 40 

□ 41 – 60 

□ 60 a více 
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23. Počet obyvatel místa, ve kterém žijete 

□ 0 – 10 000 

□ 10 001 – 50 000 

□ 50 001 – 100 000 

□ 100 001 – 200 000 

□ 200 001 a více 
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Příloha č. 3  Fotodokumentace1 

Farma Košík 

 

 

                                                

1 Zdroj: vlastní 
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Farma Zababeč 

 

 

 

 

 

 

 

 


