


Průběžná zpráva o realizaci projektu
pro projektové partnery  |  Etapa 3 - 4
HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu

Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického dědictví 
křesťanství na území České republiky ukončil k 30.4. třetí etapu realizace. 
Dodavatelsky byly zpracovány první části tvorby obsahu propagačních materiálů:

✓ první část obsahu propagačních tiskovin

✓ analýza funkčnosti webových stránek

✓ počáteční produkce propagačních videí a animací

✓ grafické návrhy propagačních tiskovin
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Obsah propagačních tiskovin vychází z 
komplexně pojatého textu dějin Čech a 
Moravy a jednotlivých regionů.

Stěžejním formátem tiskovin je bedekr, 
publikace reprezentativním způsobem 
popisující významná místa z hlediska 
historie náboženství a jeho vývoje na 
území čech a Moravy. Publikace 
popisuje nejen významná místa, ale i 
historické události a jejich souvislosti, 
významné osobnosti a pozoruhodné 
pamítky, které v kontextu historie 
náboženství na našem území vznikaly. 
Publikace vyjde pod značkou Magni, 
která má za cíl tyto památky zviditelnit a 
představit široké veřejnosti nejen u nás, 
ale i v zahraničí. Za tímto účelem bude 
publikace vydána v šesti (6) jazykových 
mutacích. Publikace by toto všechno 
měla zpropstředkovat zajímavou a 
atraktivní formou. 

V rámci třetí etapy byly vytvořena první 
verze textů pro tištěný Průvodce 
v rozsahu 150 normostran v následující 
struktuře:

✓ Obecné a církevní dějiny na území
Čech a Moravy

✓ Charakteristika historického vývoje
jednotlivých krajů, resp. regionů
Čech a Moravy

✓ Charakteristika významných měst a
památek na území krajů, resp.
regionů

První verze textů byla předložena 
k posudku odborníků (historiků) 
zajištěných ze strany dodavatele 
redakčních prací.

Obsah propagačních tiskovin
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Ilustrativní ukázka konceptu Průvodce
Po rozložení strának časové osy událostí a mapy má čtenář možnost orientace v čase, prostoru 
a v celé knize zároveň



V etapě 3 byla zpracována kompletní 
funkční analýza webového portálu 
Magni.  

Byla definována funkčnost ve vztahu k 
obsahu (redakční práce) a celkovému 
zaměření webu pro jednotlivé cílové 
skupiny uživatelů za účelem poskytnout 
informace a inspirovat k poznávacím i 
zážitkově orientovaným zájezdům. 

Součástí webových stránek Magni je i 
speciálně upravená verze pro prohlížení 
v mobilních zařízení a tematická 
Facebook stránka.

Koncept webu stojí na práci s 
mapovou aplikací a časovou osou, 
které prezentují regiony, města a 
památky v čase a prosotoru, tj. 
místně a historicky. 

Mapová aplikace je zobrazena přes 
80% pracovní plochy stránky tak, aby 
simulovala roloženou turistickou mapu, 
se kterou turisté a návštěvníci plánují 
své výlety a cesty za poznáním. 

Časová osa je interaktivní průvodcem 
historií Čech a Moravy a zasauje 
regiony, města a památky do kontextu 
historických událostí.

Tvorba webového portálu
Analýza

Ilustrativní 
ukázka první 
verze grafiky 
připravované 
webové 
stránky  
Magni 
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Součástí propagační kampaně je tvorba
videospotů a zvukového průvodce. 

Videospoty jsou připravovány ve 
formátu střihového dokumentu a 
animačních spotů. Videospoty budou 
využitelné jak pro domovském webu 
Magni, tak na veletrzích a výstavách 
v ČR a zahraničí.

‣ Reklamní spoty 
5x 30s tématicky zaměřené animační 
spoty na náměty prezentující vybrané 
osobnosti církevních a židovských 
dějin Čech a Moravy:

‣ Jan Blažej Santini (katolictví)

‣ Jan Ámos Komenský 
(reformace)

‣ biskup Gorazd (pravoslaví) 

‣ rabi Lew (židovství)

‣ Jan Žižka (husitství)

 

‣ Střihové tematické dokumenty se 
stopáží 3 minuty:
✓ 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. 

Zvukový průvodce

Záměrem je relalizovat zvukového 
průvodce historií regionů Čech a 
Moravy. 
Zvukové nahrávky budou připravené ve 
formátu pro použití na internetu a 
v mobilních zařízeních (mp3). Uživatel 
si bude moc zvukovou stopu stáhnout 
z internetového portálu či bude součástí 
mapového podkladu ke stažení do 
mobilních zařízení. 

Tvorba propagačních videí

Ukázka  
vizuálního stylu 
animovaného 
spotu Santini

Technika: ručně 
kreslená 
animace
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Plánované aktivity čtvrté etapy
souhrn

V rámci čtvrté etapy tvrající od 1.5. do 31.7. 2011 jsou plánovány následující aktivity:

‣ Dokončení obsahu pro propagační tiskoviny v české verzi

‣ Dokončení webového portálu Magni

‣ Dokončení propagačních videospotů

‣ Realizace propagační cesty pro 20 turistických průvodců a učitelů

‣ Realizace I. fáze propagační a komunikační kampaně k uvedení značky Magni na trh
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Propagační a komunikační kampaň
plánovaná aktivita

Záměr kampaně

Záměrem komunikační strategie je dostat do 
povědomí značku Magni - Cesty s příběhem  
prostřednictvím cíleného oslovení cílových 
skupin:

‣ mládeže a studentů

‣ zahraničních a tuzemských věřících a zájemců 
o historii a poznávací turistiku

‣ široké veřejnosti

Svým pojetím a způsobem oslovení a 
zainteresování cílových skupin si kampaň dále 
klade za cíl dát základ pro dlouhodobý rozvoj 
značky. Kampaň kombinuje aktivní i pasivní 
formu komunikace se záměrem motivovat cílové 
skupiny na její realizace a především motivovat 
k turistickým cestám a výletům do 
prezentovaných regionů a míst. 

Cíle kampaně

Uvést do povědomí široké a odborné veřejnosti 
značku Magni – Cesty s příběhem 
prostřednictvím naplnění cílů:

‣ Získat partnerství s relevantními subjekty 
s ohledem na zajištění budoucího rozvoje 
značky. 

‣ Zajistit soustředěnou přítomnost značky 
v obsahu vybraných tištěných a elektronických 
medií.

‣ Zajistit návštěvnost webové stránky značky 
Magni.

Způsob realizace kampaně

➡ Vědomostní soutěž Magni
Soutěž je prostředkem  k  aktivnímu 
zapojení cílových skupin do komunikační 
kampaně „k prozkoumání národní 
historie“. 

Věd o m o s t n í s o u těž M a g n i b u d e 
realizována ve třech fázích zaměřených 
na cílené oslovení a práci s cílovými 
skupinami prostřednictvím internetu a 
cí lené oslovení škol a církevních 
organizací. 

Během soutěže bude muset každý 
účastník proniknout a pochopit alespoň 
jeden historický  příběh a prostřednictvím 
souvisejících otázek. V  něm (příběh) 
dos tane i nd i c i i k da lš ímu k roku 
(maximálně budou 2 kroky). Postupně se 
myšlením a cestováním dopracuje až na 
předem určené místo, kde jej bude čekat 
„poklad“ – hodnotná cena připomínající a 
vystihující české dějiny Bude se jednat o 
propagační tiskoviny  realizované v  rámci 
projektu, čímž bude mimo jiné zajištěna i 
část jejich distribuce.

Soutěž podpoř í osobní zkušenost 
účastníků ve spojení s prezentací 
vybraných míst a památek. 

➡ Inzertní kampaň
Soutěž bude podpořena pasivní inzercí ve 
vyb raných med i í ch ce los tá tn ího , 
regionálního a tematického zaměření.

Téma soutěže umožní   navázat 
partnerství s vybranými subjekty  (církve, 
provozovatelé památek, města) a tím 
podpořit medializaci celé kampaně.
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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

