
všemi
      smysly

Místní akční skupiny z  území Blatenska, 
Strakonicka, Vodňanska a  Severního Písecka 
připravily společný projekt, který je dalším 
počinem v obnovování významu historického 
Prácheňska a příspěvkem k rozvoji turistické-
ho ruchu na území projektu. 
Pod názvem „Prácheňsko všemi smysly“ je 
realizován projekt spolupráce čtyř místních 
akčních skupin, jehož cílem je vytvoření tu-
ristické destinace na části historického území 

Prácheňského kraje.
Projekt navazuje na výsledky 
předchozího projektu „Zavedení 

regionální značky Prácheňsko“ 
a přispěje k posílení marketingu 

území, následně i k podpo-
ře venkovské ekonomiky.
Díky připojení partnera 
projektu, MAS LAG Pošu-
maví, došlo k významnému 
rozšíření území projektu.
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Další informace získáte na www.prachensko.eu 
nebo přímo u zapojených místních akčních skupin:

www.prachensko.eu

K marketingové podpoře destinace Prácheňsko přispěje řada výstupů projektu, které po-
sílí větší návštěvnost území a regionálních muzeí i pamětihodností, odbyt místní produkce 
a větší využití ubytovacích a stravovacích kapacit území historického Prácheňska.
Mezi hlavní výstupy projektu patří vytvoření loga destinace, vybavení tří výstavních expo-
zic, pořízení dvou turistických vyhlídek a mobilního pódia, umístění dvaceti infomap na 
území projektu, vytvoření studie rozvoje cestovního ruchu na území Prácheňska, vytvo-
ření webového portálu a tiskových propagačních materiálů. Do přípravy podkladů pro vý-
robu výstupů projektu se podařilo zapojit veřejnost, zejména na sbírce receptů a lidových 
písní se podílely děti, ale i senioři z celého území projektu.
Projekt tak spojí historický odkaz se současnou nabídkou na území Strakonicka, Blaten-
ska, Vodňanska a Severního Písecka, kterou ocení návštěvníci skutečně všemi smysly.
Realizace projektu „Prácheňsko všemi smysly“ je v souladu s akčním plánem Jihočeského 
kraje, který řadí cestovní ruch mezi své priority. Vytvoření turistické destinace Prácheň-
sko svým územním rozsahem přispěje k objevení severní části jižních Čech jako turisticky 
dosud nevyužité lokality. 

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o. s.
Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
+420 383 387 331, +420 606 349 724 
lag.strakonicko@seznam.cz
http://www.strakonicko.net

MAS BRÁNA PÍSECKA
398 31 Čížová 127
+420 606 113 600, carek.roman@cizova.cz
http://www.masbranapisecka.cz

Místní akční skupina Svazku 
obcí Blatenska, o. p. s.
Na Tržišti 727, 388 01 Blatná
+420 602 400 140 
mas@blatensko.cz
http://www.blatensko.cz/mas

VODŇANSKÁ RYBA
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
+420 602 373 536 
masvodryba@centrum.cz
http://www.vodnanskaryba.eu




