
Cesty s příběhem

Magni | Cesty s příběhem
Produkty kulturně poznávacího cestovního ruchu 

v kontextu historického dědictví křesťanství a 
židovství na území České republiky



Národní značka propagující turistům z tuzemska a 
zahraničí významná historická místa, památky a 
pamětihodností spojených s pestrou historií 
duchovních tradic Čech a Moravy - katolictví, 
reformace, pravoslaví, židovství.

Magni | Cesty s příběhem



Cíl
➡ Zvýšení povědomí o České republice jako 

destinaci, kterou stojí za to navštívit v 
návaznosti na bohatý odkaz a rozmanitost 
duchovních tradic (křesťanství a židovství)

➡ Zvýšení návštěvnosti České republiky a 
konkrétních sakrálních památek a dalších 
historicko-kulturních objektů na území regionů 
návštěvníky z tuzemska a zahraničí



Partnerská platforma subjektů činných 
v cestovním ruchu ČR - nositelé tradice  (církve, 
židovské obce), správci památek (NPÚ a další), 
města a kraje, organizátoři akcí, průvodci, 
komerční služby (ubytování, stravování a další), 
cestovní kanceláře.

Integrovat aktivity jednotlivých partnerů v rámci 
marketingových kampaní k jednotné komunikaci 
vůči cílovým skupinám v tuzemsku a zahraničí.

Prostředek k naplnění cíle



Cesty s příběhem

EXISTUJÍCÍ PARTNEŘI
➡ CzechTourism
➡ Církve (ČCE, CCHS, PC)
➡ Federace židovských obcí v ČR
➡ Asociace učitelů dějepisu ČR
➡ Kostnická jednota 
➡ Národní památkový ústav



Značka Magni je oficiálně 
součástí 
Marketingové koncepce 
cestovního ruchu ČR 2013+ 
národní agentury Czechtourism

Cesty poznání
Kulturní produkty cestovního ruchu



Cílové skupiny turistů a návštěvníků

ŠKOLY
Žáci a studenti do 15 let 
vzhledem k výukovým osnovám 
spíše okruhy zaměřené primárně 
na historii a až sekundárně na 
kulturu, umění a náboženství.

Studenti nad 15 let 
Programy zaměřené na 
prohloubení znalostí o 
jednotlivých uměleckých 
epochách (román. sloh, gotika, 
renesance, baroko, moderní 
umění), významné historické 
události, osobnosti, památky a 
pamětihodnosti.

DOSPĚLÍ
Kluby seniorů, univerzita 
třetího věku, věřící

Široké spektrum jak 
jednodenních tak vícedenních  
programů zaměřených na 
jednotlivé aspekty památek 
(umění, historie, náboženství ) 
v rámci regionů doplněných o 
společenské akce. 

Program mohl být chápán 
nejen jako vzdělávací či 
poznávací, ale i společensko-
seznamovací.

Speciální zájmové skupiny 
(architektura, hudba, dějiny, 
duchovní tradice atd.)

Rozmanitá cílová skupina. 
Jedno a vícedenní programy u 
turistů, kteří už mají program 
částečně naplánovaný.  

Nabídka cílených programů – 
témata v podstatě velmi 
variabilní, záleží na oslovené 
zájmové skupině:

- poznávací výlety spojené 
se zážitkem

- doplňkový program 
kongresové a incentivní  
turistiky

SENIOŘI



Rozvoj kulturně - poznávacího cestovního ruchu

Výběr 
historických 
témat a jejich 
komunikace pro 
účely cestovního 
ruchu

Výročí osobností 
& událostí 

ODBORNOST

Výběr památných 
míst, památek a 
pamětihodností

ITINERÁŘE CEST

Zahraničí
• Czechtourism
• Církve
• Cestovní kanceláře

PROPAGACE A PRODEJ

Kalendář 
kulturních a 
duchovních akcích 

Služby cestovního 
ruchu - průvodci 
a další (ubytování, 
stravování aj.)

Tuzemsko
• Záštity akcí
• Mediální partneři
• Kudy z nudy.cz 

(Czechtourism)
• Partnerské kanály 

(církve, školy)
• Cestovní kanceláře

Tvorba produktů cestovního ruchu 2013 - 15



Cesty s příběhem

TURISTICKÉ PRODUKTY | BALÍČKY

TRADICE 
REFORMACE

✓ Jan Hus a kořeny české reformace 
Délka: 1 den, 3 - 6 dní
Cílový trh: Expats v ČR, Německo

✓ Po stopách Jednoty Bratrské
Délka: 7 - 9 dní
Cílový trh: USA

✓ Bible Kralická
Délka: 1 den
Cílový trh: Expats v ČR

ŽIDOVSKÁ 
TRADICE

✓ Židovské cesty v ČR
Délka: varianty 1 den, 2 - 3 dny, 3 a více dní
Cílový trh: USA, Izrael, Anglie, Francie, 
Německo, Brazílie

✓ Lázně a Wellness
Délka: 6 denní
Cílový trh: USA, Izrael

Produkty Magni

Magni disponuje kompletně 
vytvořenými produkty cestovního 
ruchu k oslovení zejména zahraniční 
klientely. Cílem je uvedení 
tematických produktů na 
relevantních trzích s ohledem na 
existující potenciál u vytipovaných 
cílových skupin. 

Produkty “reformace” konvenují s 
nadcházejícími výročími 600. let M. J. 
Husa v roce 2015 a  500. let 
reformace (Martin Luther) v 
Německu. 

Produkty “židovských cest” byly 
vytvořeny na základě realizované 
marketingové strategie pro agenturu 
CzechTourism.



PROPAGAČNÍ NÁSTROJE MAGNI

‣ DESIGN MANUÁL ZNAČKY
‣ WEBOVÝ PORTÁL (DESKTOP + MOBILE)
‣ KNIŽNÍ PUBLIKACE (BEDEKR)
‣ ANIMOVANÉ SPOTY
‣ PROPAGAČNÍ FILMY
‣ DATABÁZE FOTOGRAFIÍ
‣ LETÁKY (DL)
‣ AUDIO PRŮVODCE MP3
‣ TÉMATICKÉ TURISTICKÉ TRASY



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

Ukázky bedekru

✓ Česká verze >>>
✓ Německá verze >>>
✓ Anglická verze >>>

http://www.scribd.com/doc/156692825/Magni-Bedekr-Ukazka
http://www.scribd.com/doc/156692825/Magni-Bedekr-Ukazka
http://www.scribd.com/doc/157418729/Magni-Baedeker-Probestuck
http://www.scribd.com/doc/157418729/Magni-Baedeker-Probestuck
http://www.scribd.com/doc/137899776/Magni-Guidebook-Sample
http://www.scribd.com/doc/137899776/Magni-Guidebook-Sample


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

http://www.magni.cz/santini
http://www.magni.cz/santini
http://www.magni.cz/komensky
http://www.magni.cz/komensky
http://www.magni.cz/gorazd
http://www.magni.cz/gorazd
http://www.magni.cz/golem
http://www.magni.cz/golem
http://www.magni.cz/zizka
http://www.magni.cz/zizka


‣ 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

‣ Více zde >>>

Audio průvodce 
regiony v mp3

http://www.magni.cz/history/audio.html
http://www.magni.cz/history/audio.html


Turistické trasy Magni
60 tematických itinerářů po celé České republice

Základ pro tvorbu produktů cestovního ruchu



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, Telč

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



Magni umožňuje sestavit a 
prezentovat ucelené turistické 
produkty k cílenému oslovení 
cílových skupin.

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 míst na turistické trase s 
ohledem na historickou 
významnost, vstupy do 

památek, kulturní akce a další 
doprovodný program.

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

6. 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 trzích.

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

