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Průběžná zpráva o realizaci projektu
pro projektové partnery    |    Etapa 2
HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu

Projekt Prezentace a propagace církevních 
památek a kulturně-historického dědictví 
křesťanství na území České republiky   pokračoval 
od září svou druhou etapou. 

Záměrem této etapy byly následující činnosti:

‣ definování značky  “církevní turistika” formou 
dopracování grafického manuálu logotypu

‣ hodnocení měst s potenciálem církevního 
cestovního ruchu jako zák lad nabídky 
turistických území

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.

CÍRKEVNÍTURISTIKA
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Če s k á r e p u b l i k a p o s k y t u j e s v ým 
návštěvníkům mnoho jedinečných zážitků: 
Krásnou přírodu, půvabnou krajinu, možnost 
letních i zimních sportů. Na své si přijdou i 
milovníci kultury - pořádá se celá řada koncertů 
i festivalů. Je zajímavé si i vybírat z rozsáhlé 
nabídky galérií s  výtvarným uměním klasickým i 
moderním. Především pak je možno navštívit 
mnoho měst, která se pyšní zachovalou 
historickou architekturou, velkým bohatstvím 
jedinečných staveb, pohledů,  zákoutí. Po celé 
zemi rozseté hrady a zámky dávají okusit 
atmosféru dávných věků...  Tyto skutečnosti jsou 
dostatečně známé a je možné se s nimi 
seznamovat v nejrůznějších Průvodcích a 
publikacích.

Rádi bychom vám představili ještě další 
rozměr bohatství Českých dějin, který není až 
tak známý -  a přece se s ním setkáváme na 
mnoha místech; prostupuje naší krajinu a své 
výrazné stopy vepsal do ulic měst, zdí tvrzí, 
hradů a zámků, do prostor kostelů i klášterů  a 
do dalších pamětihodností. Jsou to dějiny 
duchovního vývoje, převážně tedy křesťanství a 
jeho různých podob. Vepsal se i do prolínání, 
vzájemného obohacování, ale i střetů mezi  
různými náboženskými proudy.  Jestliže pomíjíme 
duchovní zápasy, které se  v Čechách a na 
Moravě odehrály, pak nemůžeme porozumět ani 
politickým proměnám a vývoji,  pak se nám i 
vytrácí hodnota nejrůznějších kulturních počinů 
a uměleckých děl. 

Na našem území mají svůj původ myšlenky i 
události, které později ovlivnily nejen okolní 
země, ale staly se přitažlivými i pro lidi z jiných 
kontinentů. Proto seznámit se s těmito 

skutečnostmi napomáhá pochopit vývoj celého 
evropského myšlení.

My Češi rádi o své zemi mluvíme jako o 
"srdci Evropy".  Ale je pravda, že v mnohých 
ohledech jsme se nacházeli i na jakési hranici, na 
níž se uplatňoval velmi důležitý zápas o 
mocenské vlivy, které měly nadále formovat 
charakter její existence. To platilo již  od počátku, 
když v 9. století kníže Rostislav přizval na Velkou 
Moravu z byzantské, tj. východní sféry misionáře 
Cyrila a Metoděje, aby byli jakousi protiváhou 
rozmáhajícího se vlivu kněží západní  (římské) 
orientace.

Ačkoliv se přinejmenším od doby vrcholného 
středověku objevovala celá řada obnovných 
hnutí, která usilovala zevnitř napravovat to, kde 
se římsko-katlická církev odchylovala od 
biblického učení a kde příliš stála o bohatství a 
světskou moc, přece významější úlohu v tom 
splnila až reformace. A její zrod i vliv v Českých 
zemích předběhl o jedno století vznik tzv. 
světové reformace, spojované až s  působením 
Martina Luthera a Jana Kalvína.

První reformace se nejvýrazněji prosadila v 
Českých zemích především díky všeobecně 
přijímanému základnímu programu husitského 
hnutí a z něj vyrůstajícímu samostatnému 
vlivnému útvaru - Jednotě bratrské.  Bez těchto 
kořenů, reprezentovaných jmény Mistra Jana 
Husa a Jana Amose Komenského, by nerostl 
strom našeho národa tak, jak rostl - a proč tedy 
mohl první český prezident T.G.Masaryk 
prohlašovat, že česká otázka je náboženská 
otázka.

O církevní turistice v ČR
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  Přestože později vývoj u nás ovlivňovaly vzájemně 
obohacující kontakty s reformací luterskou i kalvínskou, 
nebyl mu dopřán příliš dlouhý svobodný život,  jeho postup 
překazila protireformace, která na jednu stranu  způsobila 
např. masivní emigraci, zarazila protestantské písemnictví 
atd.,  na druhou stranu však soustředila mnoho sil a 
prostředků na budování katolického školství, na výstavbu 
kostelů a klášterů,  na barokní demonstraci církevní moci a 
bohatství.  Z tohoto období je proto u nás nejvíce 
velkolepých církevních památek.

  Nejvlivnější silou u nás bylo vždy křesťanství,  ale není 
možné opomenout další Samostatný útvar, totiž židovství.  
Židé byli na našem území úsídleni asi od 10. století. I když 
vždy tvořili jen zlomek obyvatelstva, často však velice 
významný. Ani u nás se jim ovšem nevyhnulo ekonomické 
zneužívání ba i pogromy, přece však můžeme vystopovat i 
různě dlouhá období rovnoprávnosti či alespoň tolerance, 
která jim nebyla dopřána v mnoha dalších evropských 
zemích. A je třeba také v určitém období diferencovat mezi 
postavením židů v královských nebo poddanských 
městech.  Hluboká vnitřní síla a příznačná židovská 
podnikavost způsobily, že i po tragickém 20. století se u 
nás zachovala celá řada významných židovských památek 
a vliv židovských osobností dalece přesáhl jejich národní 
komunitu.

Dávný  vliv pravoslaví na Velkomoravskou říši nebyl zcela 
zapomenut a občas se připomněl /Sázavaský klášter,klášter 
Na Slovanech, husitské hledání/,  ale k význačnější činnosti 
pravoslavné církve na našem území dochází až po roce 
1848. I když její činnost měla kvůli politickým událostem 
celou řadu překážek, přece se alespoň svými kostely a 
bohoslužebnými místy připomíná jako jeden z vlivů, který 
formoval naši minulost i současnost.

  Je možné, a dokonce příjemné a zajímavé, prohlížet si 
nejrůznější památky a pamětihodnosti, se kterými se u nás 
lze setkat ve skutečně hojné míře.  Ale nestačí vidět jen 
jejich tvar a podobu. Promluví k vám obzvlášť silně, když 
porozumíte,  o čem vypovídají.  Když zde budete nacházet 
původ pozdějších evropských událostí. Zveme vás, abyste 
se tedy u nás seznámili s bohatým odkazem duchovních 
dějin, které svou důležitostí dalece přesahují rozměr naší 
nevelké země.
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Magni

  Název značky vychází z latinského slova “magnificus”, 
který v překladu do češtiny znamená velkolepý, nádherný, 
skvělý, povznešený, vynikající,  grandiózní. Takové jsou 
významné církevní objekty a památky na území České 
republiky, které značka Magni propaguje. 

Magni | Cesty s příběhem

  Každá památka má, jako kždé jiné historické místo, svoji 
vlastní historii, svůj vlastní příběh. Takový příběh bývá 
atraktivní  a pro běžného cestovatele a turistu překvapivý 
a poučný. Na návštěvníky tak působí nejen místo 
samotné, ale i příběhy s místem spjaté. Zážitek a poznání 
jsou tak silnější a bohatší.

Partnerská diskuse

   V návaznosti na dopracování návrhu logotypu a názvu 
značky  Magni |  Cesty  s př íběhem vyzýváme                    
k partnerské diskuzi. Záměrem budované značky  je její 
zavedení a akceptace v  rámci existujících struktur 
subjektů a turistických značek. 

  V případě projevenéhop zájmu o diskuzi Vám na 
vyžádání zašleme grafický manuál loga.

Vaše připomínky  nám můžete sdělit  na emailovou 
adresu helptour@regio.cz 

Magni - Cesty s příběhem
návrh nové značky církevní turistiky

C
ÍR

K
E

V
N

ÍT
U
R
IS
TI
K
A 

mailto:helptour@regio.cz
mailto:helptour@regio.cz


5                                     

Strategie pro výběr měst, památek a pamětihodností 
z pohledu potenciálu cestovního ruchu

  Značka církevní turistiky představuje výběr měst, 
míst, památek a pamětihodností, které svým 
významem z pohledu atraktivnosti pro návštěvníky 
v rámci cestovního ruchu představuje významný 
potenciál. 

Smyslem a cílem definování „turisticky přitažlivých 
míst“ pro cílové skupiny je vymezení města/místa, 
které nabídkou pro návštěvníky z pohledu 
atraktivnosti a přitažlivosti činí z tohoto místa 
turisticky atraktivní lokalitu. 

Definování turisticky atraktivních míst je základem 
pro vytvoření nabídky pro návštěvníky různých 
cílových skupin. Potenciálem cestovního ruchu 
z pohledu církevní turistiky je určité území, které 
se stalo, nebo by se mělo stát cílem cestovního 
ruchu, protože splňuje určité podmínky 
(předpoklady). Podmínky se vztahují k charakteru 
územní z hlediska kulturního, historického a 
církevního záběru. 

V základním pohledu budou řešení dvě hlavní 
skupiny: lokalizační a realizační podmínky pro 
organizování.

Lokalizační podmínky cestovního ruchu umožní 
rozvíjení aktivit církevní turistiky v určitém území 
na základě charakteristik „nabídky“ tohoto území. 
Jsou vyjádřeny charakteristikou přitažlivosti území 
z hlediska kulturní, historické a církevní tradice. 

Realizační podmínky cestovního ruchu umožňují 
uskutečnit návštěvy cílových skupin dopravní 
(dostupnost resp. časová dosažitelnost) a 
materiálně technické, které vyjadřují vybavenost 
území ubytovacími, stravovacími), konáním akcí. 
Reflektují diferenciaci podle vhodnosti jednotlivých 
území pro cestovní ruch podle lokalizačních 
podmínek. 

Metodologie  
  Lokalizační podmínky představují více faktorový 
systém, kdy jde o zkoumání potenciálu 
jednotlivých míst na základě zjednodušení a 
rozčlenění na dílčí aspekty. Celkový potenciál 
jednotlivých města a míst, resp. památek a 
pamětihodností se tak skládá z dílčích „hodnocení 
hledisek“, které v území existují pro aktivity 
cestovního ruchu zaměřené na církevní turistiku. 
[1]Lokalizační podmínky cestovního ruchu se 
vyskytují ve třech hlavních hlediscích:

1. význam města, místa památky resp.
pamětihodnosti v kontextu evropských dějin 
(jde o takové lokality, které svým významem 
přesahují hranice republiky),

2. atraktivnost pro návštěvníky z pohledu 
návštěvy v návaznosti na význam v rámci 
tématického okruhu církevních dějin a tradice 
(katolictví, reformace, židovství, pravoslaví);

3. atraktivnost z pohledu konání církevních akcí, 
resp. kulturních které jsou ve městech, obcích, 
místech  tradičně pořádány.

 

Kriteria pro kategorizaci měst a míst – lokalizace 

  Zavádíme čtyři stupně (body) lokalizačních 
podmínek cestovního ruchu v církevní turistice

‣ stupeň 1 – základní úroveň  

‣ stupeň 2 – význam je zřetelný 

‣ stupeň 3 – v místním prostoru jde o 
dominantního stavu.

‣ stupeň 4 – význam je zásadní z pohledu 
celostátního i mezinárodního 

Výběr a hodnocení měst

Součástí 
tohoto 
newsletteru 
je příloha 
seznamu 
měst a jejich 
hodnocení  
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Připravované aktivity a činnosti
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V rámci projektu budou v nadcházejícím období 
realizovány následující aktivity:

• prosinec 2010

Vyhlášení výběrových řízení:

‣ Redakční a překladatelské práce pro tvorbu 
tiskovin

‣ Webový portál
‣ Propagační kampaň zahrnující PR činnosti, 

Press/Fam tripy a Promo Tour

• leden 2011

‣ pokračování prací na přípravě turistických 
tras ve vybraných územích a městech

‣ v návaznosti na vyhlášení VŘ na dodavávku 
služeb:

- budou zpracovány odborné texty a 
jejich přklady určené do propagačních 
tiskovin

- bude zpracována detailní analýza 
fungování webového portálu a jeho 
návaznost na portály destinančních 
managementů a portál Kudy z nudy.cz

- bude zpracován detailní plán realizace 
Press/Fam tripů a propagační tour po 
ČR



HELPTOUR - AGENTURA PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
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W.  www.regio.cz/helptour
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