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Průběžná zpráva o realizaci projektu
pro projektové partnery     |    Etapa 1
HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu

Projekt Prezentace a propagace církevních 
památek a kulturně-historického dědictví 
křesťanství na území České republiky  
začal v měsíci dubnu realizací aktivit v rámci 
první etapy:

Aktivita 1. – Vytvoření ucelené a komplexní 
nabídky segmentu církevní cestovní ruch 
v České republice

Aktivita 2. – Zpracování marketingové a 
komunikační strategie

Aktivita 3. – Vytvoření a zavedení brandu 
církevního cestovního ruchu 

Výstupem první etapy projektu je vytvořit a 
zavést na trh cestovního ruchu novou 
integrující značku cestovního ruchu pro 
segment sakrálních památek, pamětihodností 
a kulturních akcí. 

Zámě rem je , aby vytvo řená značka 
církevního cestovního ruchu (dále jen 
„ c í r k e v n í t u r i s t i k a “ ) p ře d s t a v o v a l a 
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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Během měsíce června bylo osloveno 14 krajů 
s  výzvou ke spolupráci na tvorbě brandu. 
Důvodem pro zapojení krajů je reflektování 
skutečnosti, že jednotlivé kraje mají na svém 
území celou řadu památek a pamětihodností, 
které se váží na historii a tradici. I ve 
strategických dokumentech na celostátní i 
jednot l ivých krajů je konstatováno, že 
předpokladem pro využití kulturního potenciálu 
cestovního ruchu je účinnější koordinace aktivit 
cestovního ruchu, zkvalitňování a rozšiřování 
vhodných produktů a programových nabídek. 

Je záměrem, aby při zpracování „brandu“ a 
zpracování marketingové strategie byla využita a 
navázalo se na existující nabídku krajů, měst a 
obcí, která se více nebo méně dotýká i církevní 
turistky. Cílená propagační kampaň v  rámci 
projektu bude realizována tak, aby došlo i k 
medializace regionů, vytvořených produktů 
cestovního ruchu, marketingových studií 
regionálního či místního charakteru,  které se 
týkají církevních památek a pamětihodností.

Výstup: 

Z jednání vyplynul zájem o konkrétní spolupráci, 
resp. zapojení krajů  a regionalnich agentur 
cestovniho ruchu do projektu „církevní turistika“ 
jak v přípravné,  tak realizační části kampaně. Ve 
smyslu spolupráce s  jednotlivými kraji bude 
iniciováno uzavření smlouvy o partnerství, která 
by zahrnovala následující oblasti:

• Verifikace památek a pamětihodností na 
území krajů začleněných do zpracované 
nabídky tras v rámci projektu.

• Zajištění autorských práv k  popisným 
textům, včetně případně jazykových mutací 
a fotografií.

• Ze strany krajů bude pravidelně zasílán 
seznam kulturních a církevních akcí a eventů 
organizovaných během roku na území kraje.

Vzhledem k  velkému počtu vydávaných 
propagačních materiálů zjištěné jak na základě 
provedených analýz HelpTour, tak v  návaznosti 
na komunikaci s kraji, budou v rámci propagační 
kampaně projektu „církevní turistika“ použity 
propagační materiály krajů, zejména plánované 
v budoucím období, na kterých bude umístěno 
logo brandu „církevní turistika“. Naopak na 
propagačních materiálech (tisk, web) vydaných 
v  rámci projektu agenturou HelpTour budou 
umístěny loga krajů, resp. regionálních agentur. 
V důsledku této úmluvy a vzhledem k existenci 
velkého množství vydávaných letáků byl v rámci 
projektu iniciována změna optimalizující počet 
vydaných propagačních tiskovin. 

V další fázi dojde k projednání možnosti 
odborného školení v tématu církevní cestovní ruch 
pro vybrané pracovníky  cestovního ruchu v daném 
území (průvodci,  pracovníci informačních center, 
zástupci provozovatelů památek atd.), kteří by  se 
podíleli na realizaci aktivit v rámci vzniklého 
brandu „církevní turistika“

Oslovení a komunikace s kraji
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Oslovením České biskupské konference a  pana 
arcibiskupa navazujeme účelnou spolupráci také s 
náboženskými a církevními organizacemi, které se podílí na 
pořádání akcí a přibližují tak církevní památky širší 
veřejnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že využití církevních 
památek, které může mnoha lidem napomoci k lepšímu 
pochopení významu církve v soudobé společnosti

Pozvání ke spolupráci na zavedení brandu a tvorbě 
turistických produktů bylo komunikováno s dvanácti 
vybraným cestovními kancelářemi se zaměřením na 
incoming do České republiky.  V  návazné komunikaci 
vyplynulo, že cestovní kanceláře sice vnímají téma „církevní 
turistiky“ vcelku pozitivně, ale z pohledu svých stávajících 
aktivit pouze okrajově.  Z  praktického hlediska neexistuje 

zájem z  pohledu cestovních kanceláří se do projektu 
aktivně zapojit. 

Výstup: 

V  rámci propagační a komunikační strategie brandu 
„církevní turistiky“ bude zpracován návrh na způsob 
prodeje nabídky turistických služeb se zacílením zejména 
na organizované skupiny zahraničních i tuzemských 
návštěvníků. Návrh bude vypracován ve variantách se 
zohledněním aktuálního „nezájmu“ cestovních kanceláří      
o koncepční spolupráci v rámci projektu.

Oslovení České biskupské konference a 
cestovních kanceláří
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Aktivní spolupráce s CzechTourism
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Oslovení zahraničních zastoupení CzechTourism

Dů lež i tou oblastí k oslovení s nabídkou nově 
vytvořených produktů „církevní turistiky“ představují 
zahraniční návštěvníci z vybraných zahraničních 
destinací.  V návaznosti na partnerství s agenturou 
CzechTourism byl během června a července navázán 
kontakt  se zahraničními zastoupeními v Itálii, Španelsku, 
Polsku, Holandsku, Německu, Rakousku, Velké Británii, 
Francii, Ukrajině a Mexiku (pro jižní Ameriku). 

Záměrem společné komuninace je zjištění existujících 
zájmů, očekávání a požadavků cestovních kanceláří a 
turistů při své návštěvě České republiky  zejména se 
zřetelem na kvalitu poskytovaných služeb a možnosti 
rozšíření destinací vedle tradičních návštěv  Prahy, 
českého Krumlova, Karlštejnu a Kutné Hory. 

Většina zástupců CzechTourism iniciativu projektu 
přivítalo pozitivně s příslibem zajištění průběžné 
součinnosti a komunikaci brandu v dané zemi. Projekt 
„církevní turistika“ zapadá do existujících

akivit zejména italského zastoupení CzechTourism 
v Miláně,  které zjara iniciovalo famtrip pro vybrané italské 
CK na Moravu (Olomouce a Velehradu).

Účast na CzechTourism PressTrip v červnu

V termínu  17. – 21. června se zástupce agentury 
HelpTour zúčastnil Presstripu organizovaném agenturou 
CzechTourism pro zahraniční novináře z Itálie, 
Španělska a Polska.  Tématem návštěvy  bylo Historical 
Heritage of the Czech Republic. Cesta vedla kromě 
Prahy  po městecgh UNESCO, tedy  Kutná Hora, Litomyšl 
a Olomouc. Během tripu byla příležitost k představení 
projektu „církevní turistika“ zahraničním novinářů a dále 
možnosti zpřesnit představu o očekávání zahraničních 
návštěvníků v rámci daného tématu. Z tohoto pohledu 
představuje účast na Press tripu důležitou součást pro 
vytvoření brandu a nabídky turistických produktů.  
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Nedílnou součástí při zavádění brandu „církevní turistika“ je 
zajištění odborné kvalifikace průvodců, pracovníků 
informačních center, provozovatelů památek a dalších služb 
cestovního ruchu v oblastech nutných pro zajištění 
specializovaných služeb v segmentu „církevní turistika“.

Požadované kvality služeb je dosahováno prostřednictvím 
obdorného vzdělávání, které umožní získat znalosti              
a dovednosti nutné k realizaci odborných průvodcovských 
a dalších služeb v rámci brandu “církevní turistika.”

Absolvováním tohoto kurzu je nutnou podmínkou podílet se 
na aktivitách spojených s průvodcovstvím po památkách      
a pamětihodnostech spojených s tradicí křesťanství             
a náboženství na našem území v rámci vznikého brandu. S 

S  ohledem na požadavky zahraničních klientů budou 
nedílnou součástí programu vzdělávání i základy světových 
náboženství, s ohledem na znalosti nutné pro průvodcovství 
osob se zemí, které jsou v tradici zejména jiných 
náboženství. 

Kurz pro průvodce a další pracovníky pro segment 
“církevního cestovního ruchu” je připravován ve 
spolupráci s Filozofickou faktultou UK. Předběžný 
termín uskutečnění kurzů je na podzim tohoto roku. 

Plánované odborné školení
průvodců a dalších pracovníků v cr
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Připravované aktivity a činnosti
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V rámci projektu budou v nadcházejícím 
období realizovány následující aktivity:

• do konce srpna 
Vypracování návrhu logotypu, názvů a 
sloganu brandu 

• září
zpracování pilotního návrhu, 
prezentace a verifikace navrženého 
katalogu turistických tras “církevní 
turistiky”

Vyhlášení výběrových řízení na:
• zpracování design manuálu brandu a 

grafického ztvárnění tiskovin a 
webových stránek

• redakční a předkladatelské práce
• zpracování webových stránek
• realizace mediální kampaně

• říjen

Setkání s partnery
Na programu bude projednány následující 
témata:
• Katalog památek pro církevní 

cestovní ruch

• Způsob realizace propagačních 
tiskovin

• Spolupráce s církevními a 
necírkevními institucemi ve smyslu 
organizace doprovodných akcí a 
eventů jako nedílná součást nabídky 
církevního cestovního ruchu v České 
republice 

O konkrétním datu Vás budeme s  dostatečným 
předstihem informovat.



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
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