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VENKOVSKÉ PAMÁTKY? JAK DEFINOVAT?

• Kostely, fary, kapličky, boží muka, smírčí kříže, poutní křížky, 
sochy, pomníky

• Typické venkovské obytné a hospodářské stavby (statky, 
sýpky, kovárny, hamry, mlýny,), školní budovy, rodné domy 

významných osobností historie, hřbitovy 
• Tvrze, hrady a to zachovalé, ale i ruiny 

• Dopravní stavby (mosty, železniční stanice), rozhledny
• Parky, vodohospodářské stavby

VENSKOVSKÉ PAMÁTKY LZE VNÍMAT JAKO JAKÝKOLI 
TURISTICKÝ CÍL MIMO MĚSTO… ALE…



Pro a proti zapojení venkovských památek

Klady

• Snadná dostupnost

• Méně známé, ale často zajímavé 
cíle

• Neobvyklá dostupnost

• Doplnění cílů v rámci TO

Zápory

• Nechuť místních nebo vlastníka 
památky

• Nedostatečné služby

• Uzavřenost cílů

• Havarijní stav

Top cíle se dnes propagují sami. Náš úkol je udržitelně ukazovat jiné a neotřelé tipy na výlety.



Na koho cílit v rámci 
venkovských památek
• Dobře zvolený produkt CR, 

cílová skupina

• Vnímání faktu, zda 
označená venkovská 
památka chce turisty.

• Gastro provoz – ideál

• Zajímavý historický fakt, 
událost

• Edukace turistů



Příklad dobré praxe
• Vesnice Čížová – chce turisty, 

frekventované místo.

• Pivovar – bývalý zámek

• Špejchar

• Barokní špitál – vyhlídka

• Sad

• Infocentrum

• Pekárna, uzenářství, záchranná 
stanice Makov

ODNÁŠÍM SI ZÁŽITEK, PLNÉ BŘÍŠKO. 
VESNICE LEŽÍ NA TRASÁCH (CYKLO, 
PĚŠÍ).



Příklad dobré praxe

• Vesnice Putim – turisté 
jsou tu vítáni více jak 50 let…

• FENOMÉM Švejk

• Socha Švejka

• Stoh

• Kostel + hřbitov (sedlák Cimbura)

• Zoo

• Hospoda + Kavárna

• Výlovy



Příklad dobré praxe

• Tajemná krajina 
Drahenický Málkov

• Nikdy nebude pro masovou 
turistiku

• Do cíle se dá jen dojít

• Není to pro děti, matky, kočárky, 
rodiny

• Neudržuje se, je to nebezpečné, 
není tam signál



Nadšení i kapitál

• Hravé peklo 
Bernartice

• Devatero pohádek a jeden horor

• www.hravepeklo.cz

• Hodně práce, úsilí, peněz a spíše 
radost…

• Původně Husova kaple

http://www.hravepeklo.cz/


Vesnické památky nehrají jen třetí a nižší ligu!

Socha Jana Žižky z Trocnova U Sudoměře má návštěvnost jako hrad Zvíkov.

Je to ale žádoucí?



Konkrétní produkty CR

• Otevřené brány píseckých kostelů

• Zapojeno 10 venkovských památek – kostelů

• Výběr dle unikátnosti, konzultováno s památkáři, muzejníky.

• Služba klíčníka

• Písecko – krajina jako cíl: Otevřené brány kostelů (piseckem.cz)

http://krajinajakocil.piseckem.cz/de/top-akce/otevrene-brany-kostelu/


Nejkrásnější 
hřbitov 

na jihu Čech.

Albrechtice 
nad Vltavou

Temný i světlý 
příběh



Konkrétní produkty CR

Noir turistika

• Dark Tourism – mimo sezónní produkt

• Zapojeno 35 venkovských památek

• Výběr dle unikátnosti, prim hraje příběh

• Funguje velmi dobře



Venkovské památky stále vznikají

• Megalitický kruh Nemějice – „Burkovák“, Hora Tábor

• Místo toku energie, ale také krásný výhled

• Kuličková dráha



Úloha průvodce
• Místní průvodce

• Venkovské památky 
jsou vděčnou „vatou“

• Příběhy - kde je brát?

• Manuál alias bedekr

• Znalost prostředí 
google.cz nemá



Devadesátky - jednodenní výlet
• Výlet dobovým autobusem

• Vypsané termíny + objednávky pro skupiny

• Po stopách míst, které ví mnoho a vše co se stalo není dávno…

• Mrázkova vila; Kauza LTO; Orlík, Žďákovský most…



Děkuji za pozornost☺

Martin Slavík; 737 506 950; pisecko@email.cz

TO Písecko – Blatensko – Strakonicko – Vodňansko

www.piseckem.cz + www.otava.fun

@ pisecko

pisecko

#pisecko #pisek #blatna #vodnany #strakonice

Exkurze do hráze a elektrárny Orlík, podniku Jitex a další.

mailto:pisecko@email.cz
http://www.piseckem.cz/
http://www.otava.fun/

