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Magni | Cesty s příběhem
Název projektu: 
Prezentace a propagace církevních památek a kulturně historického 
dědictví křesťanství na území České republiky

Délka trvání: 21 měsíců

Začátek: 1.5. 2010        Konec: 31.1.2012

Financováno: Integrovaný operační program

Od 1.2.2012 doba udržitelnosti projektu

Partneři: Czechtourism, Asociace průvodců, Asociace turistických informačních 
center, Centrála cestovního ruchu Východní Morava



Cesty s příběhem

PRODUKTY
‣ WEBOVÝ PORTÁL
‣ MOBILE
‣ TURISTICKÝ BEDEKR
‣ PROPAGAČNÍ ANIMACE
‣ AUDIO PRŮVODCE MP3
‣ FILMY
‣ TURISTICKÉ TRASY

CÍL

Zvýšení návštěvnosti sakrálních památek a 
dalších kulturních objektů na území regionů

REAGUJE NA

✓ existující potenciál zachovalých sakrálních 
památek a pamětihodností na území krajů

✓ možnosti vytváření nabídky v propojení 
sakrálních památek s dalšími místy a 
turistickými nabídkami v regionech

✓ konání celé řady kulturních a duchovních 
akcí na historických místech, městech, v 
památkách 

✓ umožňuje podpořit rozvoj identity občanů 
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Vytvoření nabídky regionálních 
turistických produktů
POZNÁVACÍ A KULTURNÍ CESTOVNÍ RUCH

VIZE   

Vytvořit nabídku turistických produktů se 
zaměřením na návštěvu sakrálních  památek s 
využítím služeb vyškolených průvodců (odborná 
úroveň) zejména v době konání kulturních a 
duchovních akcí (aktuálnost návštěvy). 

Vytvořit ucelený systém nabídky turistických tras 
s tematikou zaměření značky Magni | Cesty 
s příběhem, který nabídne možnost plánovat 
návštěvu turistických míst z vybraných měst se 
zaměřením zejména na individuální turisty z 
tuzemska a zahraničí.

MISE

MAGNI  - produkt poznávacího cestovního ruchu 
zaměřený na turistiku po sakrálních památkách 
pro individuální a skupinovou turistiku na celém 
území ČR     



Turistický průvodce obsahuje
✓ kontextuálně stručný přehled dějin Čech a Moravy               

s důrazem na odkazy vývoje křesťanství a židovství

✓ charakteristiku historie jednotlivých krajů včetně výčtu 
významných měst a památek

✓ nabídku tematických tras po stopách vybraných 
osobností a událostí v regionech 

✓ slovník základních křesťanských a židovských pojmů

K dispozici v jazykových mutacích
‣ čeština
‣ angličtina 
‣ němčina

Bedekr
Turistický průvodce po sakrálních 
památkách České republiky

Odborná redakce
Doc. Jan Šebek
Historický ústav Akademie Věd České republiky

Ota Halama, PhD.
katedra církevních dějin Evangelické teologické fakulty UK

Mgr. Blanka Rozkošná
Židovské muzeum v Praze



Animované spoty na náměty historických osobností našich 
dějin představují díky svému neotřelému zpracování v 
podobě různých animačních technik (2D/3D] nástroj pro 
cílenou propagaci turistických produktů Magni doma i v 
zahraničí.

‣ Jan Blažej Santini-Aichl

‣ Jan Amos Komenský

‣ biskup Gorazd II.

‣ Rabi Low a Golem

‣ Jan Žižka

Animované historické 
příběhy



‣ Profesionálně zpracované dokumentární filmy 
představující historii Čech a Moravy na pozadí 
duchovních tradic křesťanství a židovství. 

‣ Indikace míst vztahující se k mluvenému výkladu a 
obrazu na názorné mapce ČR v rohu obrazu.

‣ Využitelné jako součást výkladu dějin 
návštěvníkům, např. během přejezdů z místa na místo 
u autokarů

‣ Využitelné pro cílenou propagaci turistické nabídky 
Magni

‣ Dabing v 6 jazycích namluvené rodilými mluvčími: 
angličtina, němčina, italština, španělština, polština

Dokumentární filmy

tématické zaměření
1. Historie křesťanství a židovství na území Čech a 

Moravy
Stopáž: 12min

2. Historie pravoslaví v Čechách a na Moravě
Stopáž: 4 min

3. Historie katolictví v Čechách a na Moravě
Stopáž: 9 min

4. Hisotrie reformace v Čechách a na Moravě
Stopáž: 10 min

5. Historie židovství v Čechách a na Moravě
Stopáž: 9 min



Portál Magni je otevřený nástroj pro komplexní, ucelenou 
a jednotnou prezentaci České republiky jako zajímavé 
destinace, která má svou přitažlivost díky významným 
osobnostem událostem a zachovalých památek a 
pamětihodností spojených s křesťanstvím a židovstvím. 

Prezentuje

✓ Výběr významný míst a památek dějin  spojených s 
křesťanstvím a židovstvím na území jednotlivých 
regionů ČR

✓ Největší zdroj tématických turistických tras po České 
republice zaměřený na poznávací cestovní ruch s 
důrazem na sakrální tématiku.

✓ Aktualizované kulturní a duchovní akce konané na 
území regionů

✓ Ucelenou nabídku poznávacích krátkodobých 
zájezdů ve formě turistických balíčků jak pro domácí, 
tak zahraniční návštěvníky

         

Webový portál Magni | Cesty s příběhem

Funkce
‣ Klientský nástroj Itinerář pro vytváření turistické nabídky 

 
‣ Multimediální obsah / video dokumenty, animace, mp3 

audioprůvodce

‣ Mobilní verze webu (Android, iOS, Windows Mobile)

‣ 6 jazykových mutací: čeština, angličtina, němčina, 
italština, španělština, polština

‣ největší zdroj tras

‣ sdělení o akcích v regionech

‣ moderní a efektivní

‣ multimediální obsah

‣ oslovení nových trhů a 

cílových skupin

‣ trvalá propagace značky 

MAGNI doma i zahraničí

MAGNI WEB



Webový portál Magni je k dispozici v optimalizované podobě pro 
mobilní telefony nehledě na operační systém (Apple, Android, 
Windows)

Umožňuje 

✓ Plánovat cesty s příběhem pomocí itinerářů turistických tras 

✓ Získat přehled o aktuálních kulturních a duchovních akcích 
na území ČR

✓ Seznámit se s příběhy duchovních tradic prostřednictvím 
video dokumentů a animací 

✓ Audio průvodce po významných historických místech 
regionů ke stažení ve formátu mp3

Mobile Magni | Cesty s příběhem
Turistický průvodce vždy při ruce na cestách



‣ Audio průvodce po významných 
historických místech regionů ke stažení na 
webovém portále a mobilních zařízení ve 
formátu mp3

‣ Dabing v 6 jazycích namluvené rodilými 
mluvčími: angličtina, němčina, italština, 
španělština, polština

Audio průvodce 
regiony v mp3



Turistické trasy Magni



Turistické trasy Magni
Počátek křesťanství a katolictví

Výchozí místo Název trasy Místa na trase

Praha Po stopách sv. Václava Praha, Stará Boleslav

Praha Po stopách sv. Vojtěcha Praha, Přerov nad Labem, Libice nad Cidlinou  

Praha Poutní místa středních Čech kostel Panny Marie Vítězné – Bílá Hora, Praha – 
Loreta, kostel Panny Marie Vítězné – Jezulátko, 
Mníšek pod Brdy – Skalka, malá Svatá Hora, Příbram 
– Svatá Hora, Rožmitál pod Třemšínem

České Budějovice Poutní místa Českobudějovicka Římov, Trhové Sviny, Svatý Kámen

Rumburk Poutní místa Šluknovského 
výběžku

Rumburk, Jiřetín pod Jedlovou, Sněžná, Vilémov, 
Lobendava, Filipov

Liberec Za svatou Zdislavou Jablonné v Podještědí, zámek Lemberk

Hradec Králové Věnná města a jejich církevní 
památky

Hradec Králové, Jaroměř, Kuks, Dvůr Králové nad 
Labem, Trutnov

Liberec Via Sacra Hejnice, Jablonné v Podještědí, Český Dub

Jičín Českým rájem po stopách 
Albrechta z Valdštejna

Jičín, Valdice, Rovensko pod Troskami, Turnov, 
Hrubý Rohozec, Valdštejn, Hrubá Skála

Brno Velkou Moravou s Cyrilem a 
Metodějem

Uherské Hradiště, Velehrad, Modrá, Osvětimany



Turistické trasy Magni
Sakrální památky a pamětihodnosti

Výchozí místo Název trasy Místa na trase

Kroměříž Kroměříž a sakrální památky Zlínského 
kraje

Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Hostýn, 
Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Rožnov pod 
Radhoštěm, Radhošť (dle výběru či možností)

Opava Královská města Slezska Opava , Krnov, Bruntál

Olomouc Čarodějnické procesy Šumperk, Velké Losiny, Maršíkov, Jeseník, Zlaté 
Hory

Litoměřice Sakrální památky královských měst 
severozápadu

Louny, Žatec, Chomutov, Kadaň

Hradec Králové Věnná města a jejich církevní památky Hradec Králové, Jaroměř, Kuks, Dvůr Králové 
nad Labem, Trutnov

Brno Velkou Moravou za vínem Břeclav, Pohansko u Břeclavi, Mikulčice



Turistické trasy Magni
Židovství

Výchozí 
místo

Název trasy Místa na trase

Praha Židovské památky v Praze Maiselova synagoga, Španělská synagoga, Pinkasova 
synagoga, Starý židovský hřbitov, Obřadní síň, 
Klausová synagoga, Staronová synagoga, Jubilejní 
synagoga, Nový židovský hřbitov, Současný židovský 
hřbitov

Brno Židovské osídlení Jižní Moravy Slavkov u Brna, Podivín, Mikulov

Plzeň Židovské památky na Plzeňsku I. Plzeň, Rokycany, Spálené Poříčí, Kasejovice, Švihov, 
Přeštice

Plzeň Židovské památky na Plzeňsku II. Plzeň, Osek, Radnice, Terešov, Hřešihlavy, Kožlany

Třebíč Židovské osídlení Vysočiny Třebíč, Velké Meziříčí, Polná

Přerov Židovské osídlení Olomouckého kraje Přerov, Tovačov, Kojetín, Prostějov



Turistické trasy Magni
Církevní architektura

Výchozí 
místo

Název trasy Místa na trase

Žďár nad 
Sázavou

Santini na Žďársku Žďár nad Sázavou, Zvole, Bobrová, Obyčtov, Ostrov nad 
Oslavou

Plzeň Santini na Plzeňsku Kladruby, Ostrov u Stříbra / Plasy, Mladotice, Mariánská 
Týnice

Praha Moderní umění v pražské církevní 
architektuře

kostel Nejsvětějšího Srdce páně, Betlémská kaple, kostel 
sv. Václava, budova Sboru ČCE v Nuslích, evangelický 
kostel v Braníku, Komunitní centrum matky Terezy, 
Sborový dům Milíče z Kroměříže, kostel Panny Marie 
Královny Míru, kostel sv.Jana Nepomuckého

Karlovy Vary Podél říčky Teplé za církevními 
památkami

Karlovy Vary, Bečov nad Teplou, Teplá

Ostrava / Dřevěné kostelíky 
Moravskoslezského kraje

Frýdek-Místek, Sedliště, Řepiště, Ostrava-Hrabová



Turistické trasy Magni
Kořeny reformace a Jednota bratrská

Výchozí místo Název trasy Místa na trase

Tábor  Jižními Čechami po stopách české 
reformace

Tábor, Chýnov, Sezimovo Ústí, Kozí Hrádek, 
Písek, Sudoměř, Chelčice, Husinec, Prachatice, 
Trocnov

Kutná Hora Kutná Hora a husitství ve středních 
Čechách

Kutná Hora, Malešov, Sion, Čáslav

Kralce nad 
Oslavou

Karel st. ze Žerotína a Jednota Bratrská Kralice nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou

Litomyšl Jednota bratrská na Pardubicku Litomyšl, Růžový palouček, Brandýs nad Orlicí, 
Kunvald

Humpolec Toleranční modlitebny Pelhřimovska Humpolec, Pelhřimov-Strměchy, Moraveč



Turistické trasy Magni
Pravoslaví

Výchozí 
místo

Název trasy Místa na trase

Karlovy Vary Pravoslavné chrámy lázeňského 
trojúhelníku

Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně

Olomouc Pravoslavné kostely na Hané Olomouc, Chudobín, Řimice, Střemeníčko u Bouzova



Návrh na vytvoření Regionálních center Magni
V návaznost na vytvořenou síť turistických tras Magni 
je  cílem druhé fáze projektu, po skončení 
financování ze zdrojů EU, vytvořit síť kontaktních míst 
Magni v regionech s nabídkou tématických 
turistických služeb pro domácí i zahraniční 
návštěvníky.

REGIONÁLNÍ CENTRUM MAGNI

- regionální centrum sídlí nejlépe přímo 
v navštívené památce, nebo na jném veřejně 
přístupném místě s koncentrací turistů.

- je oficiálním informačním centrem MAGNI, které 
poskytuje také kompletní služby cestovní 
agentury nebo kanceláře, včetně informace o 
akcích v regionu, možnosti ubytování, stravování 
a dalších služeb v místě, prodej bedekru MAGNI, 
map, regionální literatury apod. 

- dbá na zajišťování kvalitu zájezdů a prohlídek a 
průběžně hodnotí stav a úroveň poskytovaných 
službu průvodců, přijímá a komunikuje s majiteli 
navštívených objektů za účelem zpřesnění 
podmínek a požadavků spojených zejména 
s návštěvou církevních a bohoslužebných 
objektů. 

- v sídle je možné vybrat si z nabídky tras MAGNI v 
daném regionu. V případě zájmu je možné 
projednat s příslušným jiným regionálním 
centrem i návštěvu dalších tras, než které spadají 
pod jeho působnost 

REGIONÁLNÍ CENTRA MAGNI působí ve třech 
kategoriích, podle nabízených služeb: 

‣ Místní regionální centrum  MAGNI  (MRC) - působí 
výhradně nabídkou v místě návštěvy, a na trase, aniž 
zajišťuje nabídku pro návštěvníky na jiných trasách.  

‣ Regionální centrum MAGNI pro území (RC) – nabízí 
produkt návštěvy památek na trase (půldenní, 
jednodenní, vícedenní návštěvy) 

‣ Regionální centrum s celostátní působností 
MAGNI (RCCP) – nabízí kromě produktů v území a na 
přilehlé trase i ostatní produkty MAGNI na celém 
území ČR, včetně animace pro individuální a 
skupinové návštěvníky  



Webový portál Magni umožňuje 
sestavit a prezentovat ucelené 
turistické balíčky k cílenému oslovení 
jak domácích, tak zahraničních turistů 
v následujících krocích >>>

1. Tématické turistické trasy
Turistické trasy jsou základem pro 
vytváření konkrétních produktů 
poznávacího cestovního ruchu v 
regionech. Portál Magni obsahuje       
až 60 tématickými tras na celém 
území ČR nebo je možné vytvářet 
nové.

2. Propojení s kalendářem 
akcí
Vytvoření nabídky turistického 
balíčku  propojením trasy s vazbou 
na konání duchovních, kulturních a 
společenských akcí na území měst      
a regionů. 

3. Doprovodný program
Doplnění nabídky o program 
vybraných památek, muzeí, galerií 
a dalších subjektů. 

4. Vytvoření itineráře cesty
Volba center pro zajištění dopravy 
(kromě Prahy, Brna, Olomouc), 
doplnění dalším míst a měst Magni 
(místa významná z pohledu dějin, 
tak     i tzv. přirozené póly růstu 
cestovního ruchu.

5. Odborně vyškolený 
průvodce značky Magni
Zajištění průvodce, který se podílí 
na vytvoření itineráře a vedení 
skupiny návštěvníků

6. Ubytování, stravování
V případě vícedenních návštěv 
zpracování návrhu na ubytování          
a stravovací služby ve vztahu k 
cílové skupině návštěvníků

7. Propagace a cílené 
oslovení skupin 
návštěvníků v ČR a 
zahraničí

Umístění nabídky služeb na 
www.magni.cz v českém jazyce            
i dalších jazykových mutacích 
(zejména angličtina).

Cílená komunikace do škol a 
církví (křesťanské sbory v 
tuzemsku             a zahraničí), 
senioři a další zájmové skupiny 
(např. organizátoři kongresů    v 
území).

Spolupráce s Czechtourism při 
propagaci Magni na zahraničních 
veletrzích v roce 2012 a 2013 v 
Evropě i zámoří.

Nástroj pro organizování poznávacího 
cestovního ruchu na území 
České republiky

http://www.magni.cz
http://www.magni.cz


Kontakt

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

T.     226 209 019
M.    724 091 762
W.    www.helptour.cz  |  www.magni.cz 

http://www.helptour.cz
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