


Průběžná zpráva o realizaci projektu
pro projektové partnery    |    Etapa 3
HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu

Projekt Prezentace a propagace církevních památek a 
kulturně-historického dědictví křesťanství na území České 
republiky  pokračuje od listopadu 2010 etapu č. 3.. 

Plánované výstupy této etapy jsou:

‣ na základě definované značky Magni - Cesty s 
příběhem a souboru památek a pamětihodností 
vytvořit texty pro propagační tiskoviny a webové 
stránky

‣ tvorba návrhu webových stránek značky Magni - 
Cesty s příběhem

‣ Tvorba námětů pro propagační videa s tématickým 
zaměřením na katolictví, reformaci, pravoslaví a 
židovství. 

V rámci realizace uvedených výstupů dodavately vzešlých z 
uskutečněných výberových řízení, byl dále obnoven kontakt 
s regionálními agenturami cestovního ruchu s cílem 
iniciovat konkrétní spolupráci v oblasti verifikace památek 
na území kraje. 

Záměrem projektu je, aby vytvořená značka církevního 
cestovního ruchu (dále jen „církevní turistika“) 
představovala systémotvorný prvek v rámci existujících 
variací regionálních značek turistických oblastí či regionů a 
jejich produktů, která nabídne zastřešení dosavadním 
aktivitám v cestovním ruchu v oblasti poznávacího 
cestovního ruchu.
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Kampaň bude vedena ve dvou rovinách pro 
(1) spotřebitele a pro (2) odborníky a 
provozovatele aktivit CR. Propagace formou 
tiskovin bude zahrnovat kombinaci vhodných 
formátů pro dosažení co nejefektivnějšího 
zacílení cílových skupin na relevantních 
trzích. 

Stěžejní publikací je tištěný Průvodce ve 
formátu klasického turistického baedeckeru o 
150 stranách formátu A5. Záměrem publikace 
je prezentovat vybraná místa a památky v 
kontextu obecných a církevních dějin na 
území  České republiky. Zasazení prezentace 
vybraných míst a památek do kontextu 
historických událostí v ucelené podobě je 
hlavní přidanou hodnotou publikace. 

Obecné a církevní dějiny
Záměrem je sledovat dějiny Čech a Moravy 
od doby jejich osídlení (pohanské kmeny) 
v kontextu vývoje náboženství – tzn. sledovat 
milníky příchod Cyrila a Metoděje, šíření 
křesťanství, nástup nekatolíků, reformace / 
protireformace, toleranční patent, pravoslaví, 
vliv židů …; jakým způsobem ovlivňovali 
panovníci rozvoj / úpadek náboženství.  

‣ u obecných dějin sledovat časovou osu, 
zaměřit se na historické události bez 
ohledu na církev; historické milníky

‣ u církevních dějin sledovat dějiny 
křesťanství a židovství (včetně toho, jak 
se ovlivňovaly), upozornit na kraje, osoby 
a místa, která jsou pro danou událost 
klíčová

Území krajů, města a památky
Cílem textů je posoudit významnost kraje a 
měst  z pohledu církevní tradice na území 
Čech a Moravy a to obecně, tak konkrétně 
pro katolictví, husitství, reformaci, pravoslaví, 
židovství:
‣ odkázat se na epochu typickou pro kraj = 

událost, město, osobnost, památka (viz 1. 
kapitola)

‣ doplnit stručně i odkazy na jiné památky 
z jiného období – rozdělit na křesťanské a 
židovské

‣ doplnit odkazy na muzea, památníky 
apod. 

‣ jednotlivé památky v kraji rozdělit podle 
stavebního slohu (románské, gotické, 
renesanční atd.)

‣ u každé památky zmínit zda jsou trvale 
přístupné, s průvodcem, jen po dohodě 
apod. + doplnit webový odkaz

Verifikace textů bude z odborného hlediska 
zajištěna týmem odborníků (historiků za 
jednotlivé tématické směry) na straně 
dodavatele redakce. 

Tvorba obsahu propagačních tiskovin
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Následující propagační tiskoviny tak budou vytvořeny v šesti jazykových mutacích, tj. v 
češtině, angličtině, němčině, italštině, španělštině a polštině. Informační a propagační 
tiskoviny budou dále distribuovány v rámci 5 a 6. aktivity, v rámci kterých bude 
realizována komunikační a propagační kampaň. 

Formáty propagačních tiskovin
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Tiskovina prvního 
kontaktu

Tiskovina prvního kontaktu

Bulletin Max 5 str. tištěný bulletin ve formátu A4. 
Vhodný pro přibalení k časopisu či 
n o v i n á m . O b s a h e m j s o u č l á n k y 
s seznamující s brandem a tématikou CT 
v č e t n ě p ř e d s t a v e n í k o n k r é t n í c h 
tématických tras. Prezentace bude 
s odkazem na webový portál.

Tištěný průvodce Vzor pro průvodce vychází z již zaběhlých 
průvodců typu Baedeker a Lonely Planet. 
Pracovat na něm bude tým, který sestaví 
databázi a katalog objektů. Tento katalog 
bude zrcadlen v průvodci. Tým též určí 
cyklus, kdy je potřeba průvodce cyklicky 
aktualizovat. 

Desky Desky brandu, do kterých lze vkládat CD a 
letáky partnerů a dalších akcí. 

Skládačka Malá skládačka s textem, mapou využívaná 
pro detailní turistické informace pro daný 
region/trasu. 

Pohlednice Pohlednice je vhodným propagačním 
medium pro propagaci brandu CT 
v tuzemsku i zahraničí. Pohlednice budou 
umístěné ve speciálním stojanu u partnerů 
(TIC, u pokladen vybraných památek, atd.)

Formát: klasická pohlednice 
Originální fotografie (copyright)



Na základě uskutečněného výběrového 
řízení vyhlášeného 19.12.2010 byl vybrán 
dodavatel na tvorbu webového portálu 
značky Magni - Cesty s příběhem. 

Záměr
Portál představuje nástroj jak prohloubit 
zájem a povědomí o České republice jako 
zajímavé destinaci, která má díky 
památkám a pamětihodnostem spojeným 
s křesťanstvím a církevní historií svou 
přitažlivost. Portál tak tvoří podstatnou a 
nedílnou součást projektu. Bez této aktivity 
by nebyla propagace značky církevního 
cestovního ruchu v České republice 
komplexní. 

Webový portál bude součástí mediální 
kampaně pro jednotlivé cílové skupiny 
spotřebitelů za účelem poskytnout 
informace a inspirovat k poznávacím        i 
zážitkově orientovaným zájezdům. 

Stručný obsah webu
• Turistické trasy s popisem historického 

pozadí daného tématu, mapu trasy, 
praktické informace, včetně možnosti 
tiskových výstupů 

• Mapa s možností zvýraznění měst (obcí), 
okresů, krajů na základě volitelných 

atributů pro potřeby charakteristiky 
potenciálu cestovního ruchu, 

• Katalog památek ve stručné formě 
(krátká verze) doplňující mapu tras a 
historickou časovou osu. Památky 
odkazují na detailní informace            u 
vybraných partnerských zdrojů. Důraz je 
kladen na praktické informace (otevírací 
doba, akce, aktuality apod.)

• Historické události na interaktivní časové 
ose s propojením na vybrané památky

Mobilní verze webu
Úprava webové stránky pro použití 
v mobilních zařízeníchch v rozsahu:

• Aktuality
• Informace o trasách
• Využití aplikací dostupných

na internetu (Google Maps)
• Popis památek a pamětihodností 

prostřednictvím vytvořené 
databáze 

Tvorba webového portálu

Ilustrativní ukázka 
části modelu 
připravované 
webové stránky  
Magni 
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Součástí propagační kampaně bude 
vytvoření videospotů pro atraktivní vizuální 
komunikaci brandu a produktů církevního 
cestovního ruchu pro použití na internetu, 
veletrzích a v rámci osobní prezentace 
partnerů jak v tuzemsku, tak zahraničí. 

Série videospotů prezentující značku 
Magni ve formátech:

‣ Reklamní spoty: 5x 30s tématické 
zaměření (katolictví, reformace, 
pravoslaví, židovství, husitství). 
Videospoty budou obsahovat prvky 
animace (2D/3D). 

‣ Videospoty každý se tří (3) minutovou 
stopáží určené pro komunikaci 
tématického zaměření ke krátkému 
reklamnímu sdělení relevantním cílovým 
skupinám trhům.
✓ Reformační Čechy a Morava
✓ Katolické Čechy a Morava
✓ Pravoslavné Čechy a Morava
✓ Židovské Čechy a Morava

‣ Krátký film o celkové stopáži od pěti (5) 
do sedmi  (7) minut prezentující ČR jako 
destinaci církevního cestovního ruchu 
v kontextu Evropy a světa. Film bude 
využitelný jak na domovském webu 
církevní turistiky, tak na veletrzích a 
výstavách v ČR a zahraničí.

Součástí videospotů bude hudba a nebo 
mluvené slovo.

Zvukový průvodce
V rámci dodávky budou realizovány 
zvukové nahrávky ve formátu pro použití na 
internetu a v mobilních zařízeních (mp3) pro 
jednotlivé tématické celky – katolictví, 
reformace, židovství, pravoslaví. Uživatel si 
bude moc zvukovou stopu stáhnout 
z internetového portálu či bude součástí 
mapového podkladu ke stažení do 
mobilních zařízení. 

Tvorba propagačních videí

Ukázka charakteru 
postavy Rabi Low, 
který je součástí 
jednoho z 
animovaných 30s 
spotů 

Technika: 3D 
animace
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Ukázka charakteru 
postavy biskupa 
Gorazda, který je 
součástí jednoho z 
animovaných 30s 
spotů. 

Technika: ručně 
kreslená animace

Ukázka charakteru 
postavy Jana Žižky, 
který je součástí 
jednoho z 
animovaných 30s 
spotů. 

Technika: ručně 
kreslená animace

Ukázka atmosféry 
pro klip Jan Ámos 
Komenský

Technika: ručně 
kreslená animace



Průběh realizace projektu
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Změna termínů ukončení etap

V rámci projektu bylo dne 25.2.2011 ze strany 
agentury Helptour podáno hlášení o změnách, které 
se dotýkají termínů ukončení jak jednotlivých etap, 
tak celého projektu. Změna byla vyvolána spoluprácí 
se zprostředkujícím subjektem Centrem pro 
regionální rozvoj. 

Nové termíny ukončení etap:
- Etapa 3 | do 30.4.2011
- Etapa 4 | do 31.7.2011
- Etapa 5 | do 31.10.2011
- Etapa 6 | do 30.1.2012

Plánované aktivity v rámci etapy 3

• březen 2011

Vyhlášení výběrových řízení:

‣ PR činnosti
‣ Press a fam tripy
‣ Soutěž o návrh na připravované Promo 

Tour

Pokračování spolupráce s regionálními 
agenturami cestovního ruchu, 
v návaznosti na jejich oslovení v listopadu 
2010  s cílem spolupráce v projektu v části 
verifikace vybraných památek a 
pamětihodností na území krajů pro 
začlenění v rámci značky Magni.



HELPTOUR - AGENTURA PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
Budějovická 73
140 00 Praha 4

T.     261 262 226
F.     261 262 268
M.   724 091 762
W.  www.regio.cz/helptour

http://www.bohemianmultimedia.cy
http://www.bohemianmultimedia.cy

