
 

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch 
(NCR) agentury Czechtourism 

 

A. Vzhledem zejména k 
• zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, 

konkrétním výsledkům a zhodnocení veletrhu REGIONTOUR v dosahu zájmu o 
stěžejní téma veletrhu v návaznosti na monitoring tisku a výsledky jednání zejména 
ze zástupců veřejné správy, regionálních agentur a zástupců vybraných cestovních 
kanceláří  

• vyhodnocení dosahu PR akcí MAGNI  
• osobních jednání, uskutečněných mezi veletrhy se zástupci měst, na vybraných 

trasách Magni, které jsou připravovány pro spolupráci na nabídce produktu 
cestovního ruchu MAGNI 2013 – 1015 agenturou HelpTour. 

• vyhodnocení přidané hodnoty předloženého řešení přístupu NCR k národnímu 
produktu obsaženému v zaslaných materiálech (Plán činnosti CzechTourism v NCR, 
Předpokládaný harmonogram plánovaných činností NCR)  

• představení projektu MAGNI na zasedání komise pro cestovní ruch AK, v době 
konání veletrhu HOLIDAY WORLD v Praze a projevovaným zájmem krajů o téma 
církevní turistiky  

• plánům a aktivitám HelpTour související s realizací projektu MAGNI v létech 2012 – 
2015 z pohledu uvedení turistických tras formou turistických produktů  
 

B. a vzhledem k závěrům hodnocení Koncepce CR do roku 2013, kterou předložilo 
ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vládě ČR, která ji vzala na vědomí, 
 
je nutné do dalších prací projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) promítnout kromě 
uvedených závěrů uvedených v bodě A) i přístup MMR k hodnocení plnění Koncepce 
cestovního ruchu do roku 2013.  
 
Tematika národních projektů cestovního ruchu je obsahem Koncepce cestovního 
ruchu do roku 2013. V Prioritě 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních 
produktů cestovního ruchu je uvedeno opatření k realizaci aktivit, tedy především 
příprava a tvorba národních a nadnárodních produktů cestovního ruchu s tím, že 
jejich postupné uvádění na trh by mělo výrazně přispět ke konkurenceschopnosti 
našeho cestovního ruchu zejména z mezinárodního srovnání.  
 
Ve Zprávě o hodnocení Koncepce cestovního ruchu z července 2011 je na 
adresu hodnocení tohoto opatření uvedeno, citace:  

Je proto jasně překvapivý minimální počet dosud podpořených projektů 
v hodnoceném období.  Na tuto problematiku orientovaný IOP zatím přinesl pouze tři 
projekty v celkové výši cca 29 mil. Kč. Takto nízký počet národních produktů 
cestovního ruchu je na jedné straně dán složitostí problému přípravy takových 
produktů (nutnost koordinace velkého množství subjektů, neexistence 



konkurenceschopných regionálních produktů jako základních kamenů 
produktů hierarchicky vyšší úrovně apod.), na straně druhé i skutečností, že 
poměrně mnoho dosud podpořených projektů má často v názvu produkt (např. 
projekty CzechTourism), ten je však povětšinou jen verbálně popsán 
v marketingových strategiích těchto projektů (co by mělo být produktem, kdo, jak a 
kdy se připraví, nechybí ani akční plány), naprostá většina finančních prostředků jde 
však na marketing a propagaci těchto projektů. 
 
Tato situace je zrcadlově stejná, jen ještě v daleko větším měřítku, u tvorby 
regionálních produktů cestovního ruchu (viz následující opatření). 
Na řešení tohoto problému by se Koncepce měla přednostně soustředit ve 
zbývajícím období, např. v plánované Střednědobé strategii rozvoje cestovního 
ruchu v gesci MMR ČR 
 

Zatím slabou stránkou je značně nedostatečná realizace záměrů Koncepce v Prioritě 
1- Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů  cestovního 
ruchu, p ředevš ím pak v Opatření 1.1 -  Tvorba nosných národních a 
nadnárodních produktů cestovního ruchu. Dosud realizované aktivity směřovaly 
především k vytváření krátkodobých marketingových strategií a projektů na 
podporu cestovního ruchu ČR v zahraničí (v tom i podpora domácího 
cestovního ruchu) bez skutečné tvorby národních produktů a jejich následného 
uvádění na trh.  
Jedním z důvodů je i dosud nerealizovaná aktivita v Konsolidovaném plánu 
podpory cestovního ruchu na roky 2010/2011 v aktivitě 7. Strategické plánování 
– Manuál pro tvorbu projektů, který by měl definovat např. co je možno 
považovat za produkt, jaká kritéria musí splňovat, případně i způsob distribuce. 
Z výsledků provedených analýz naplňování Koncepce za hodnocené období 7/2009 – 
6/2011, resp. za celé období 2007 – 6/2011, vyplývají některé skutečnosti, které lze 
formulovat jako dílčí doporučení pro zbývající naplňování cílů Koncepce: 

- důsledně realizovat aktivity obsažené v Plánu aktivit cestovního ruchu, 

- urychlit zpracování zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu, 

- podpořit realizaci kvalitních konkurenceschopných produktů cestovního 
ruchu, zpracovat Střednědobou marketingovou koncepci cestovního 
ruchu ČR a vypracovat Manuál tvorby produktů, 

- podpořit tvorbu kvalitních dat a informací o cestovním ruchu a zabezpečit 
jejich následné využití pro další rozvoj cestovního ruchu, 

- zajistit vyváženou implementaci všech opatření Koncepce do konce její 
platnosti, 

- na základě vyhodnocení stávající Koncepce odpovědně připravit novou 
Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Konstatujeme, že 
 

a) S hodnocením Zprávy o hodnocení koncepce cestovního ruchu do roku 2013 se 
ztotožňujeme, jak co do hodnocení příčin, tak i návrhů obsažených v závěrech.  
 

b) Jsme totiž přesvědčení, že projekt MAGNI je v současné době natolik 
„propracovaným národním projektem“, že nemůže být ani s ohledem na jeho 
udržitelnost, než naplnit jeho záměr, tedy nabízet na trhu produkty návštěv jak pro 
individuální, tak kolektivní návštěvníky z tuzemska a zahraničí. 

 
c) Další práce na analýzách je z pohledu MAGNI v rámci představeného projektu 

„Náboženský cestovní ruch“ (NCR), v zásadě bez jakéhokoliv očekávatelného 
přínosu.  Značka Magni má jasně vymezeny cílové skupiny na základě 
provedených analýz a hodnocení v tuzemsku i zahraničí, navíc práce, které byly 
provedeny v rámci vlastních nákladů HelpTour bez krytí z jiných zdrojů. Tyto 
analýzy si HelpTour zpracovává trvale na základě dostupných dat a sekundárních 
analýz, které jsou HelpTour průběžně realizovány.   

 
d) Existence propagačních materiálů MAGNI a fungujících portálu www.magni.cz  

atd., vede ke zjištění, že tyto nástroje lze využít v navazujících kampaní 
propagující konkrétní a adresné produkty církevní turistiky. Z tohoto pohledu 
nepřinese NCR žádný přínos. Ve věci odborného zpracování tématu je vydáním 
bedekru v zásadě vyřešena otázka spojená s propojením historických událostí a 
církevní historie s památkami.  

 
e) Navázaná a trvalá spolupráce s odbornými skupinami v oblasti historie činí 

z předpokládaných analýz rovněž část, která pro MAGNI nemá žádný relevantní 
význam z pohledu uvedení produktů církevní turistiky na trh.  

 
f) Projekt NCR je směrovaný do zobecňování, nikoliv o na strategii propojení 

národní úrovně s regionální a místní, navíc bez přímého zapojení přímých aktérů 
cestovního ruchu, nikoliv jen předpokládaným zapojením zástupce  ACK se 
záměrem informovat cestovní kanceláře považujeme za nešťastný směr, který 
navíc neodpovídá deklaraci úkolů MMR vyjádřenou a popsanou ve Zprávě o 
hodnocení Koncepce cestovního ruchu do roku 2013, který v roce 2011 
projednala vláda.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na základě výše uvedeného navrhujeme:  

1. Pokud nebude zpracována reálná analýza poptávky, podložená zájmem cestovních 
kanceláří, nebo subjektů, které mají přímý vztah k poskytování služeb v cestovním 
ruchu, samotný praktický manuál, jak vytvořit regionální produkt náboženského 
cestovního ruchu nepřináší, podle našeho názoru žádnou přidanou hodnotu a jeho 
zpracování je vhodné ukončit, nebo jej přehodnotit.  
    

2. Projekt by měl být neprodleně změněn a dán do souladu s výsledky Zprávy o 
Koncepci CR do doku 2013, která konstatuje úkol podpořit realizaci kvalitních 
konkurenceschopných produktů cestovního ruchu, zpracovat Střednědobou 
marketingovou koncepci cestovního ruchu ČR a vypracovat Manuál tvorby produktů a 
to na úrovni propojení národních a regionálních produktů. 
 

3. Navrhujeme úpravu projektu tak, by nosným směrem bylo zejména:    
 

a) Propojení národních a regionálních produktů v segmentu církevní 
turistiky   

 Zaměřit se na úkol propojení existujících regionálních produktů poznávacího 
turismu s církevní turistikou (propojení národních produktů MAGNI, 
„Zachování památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti" 
(www.pamatky-cz.eu a další projekty) s dalšími reálnými regionálními produkty 
(zejména novými, které byly podpořeny v rámci jejich financování z prostředků 
fondů EU (IOP resp.ROPů.).  

 
b) Propojit a provázat existující národní a regionální produkty církevní 

turistiky s produkty poznávacího cestovního ruchu   
 Navrhnout propojení produktů poznávacího turismu na národní úrovni, včetně 

produktu Kudy z nudy s projekty církevní turistiky, popsat a definovat vztah 
národních produktů s regionálními. 

 
c) Manuál tvorby produktů 
 Formulovat  „Manuál tvorby produktů“ nejprve na základě zkušeností 

získaných z pilotních projektů, které nabízí například trasy, témata 
(turistického produktu MAGNI, nebo jiného projektu), přičemž dojde 
k přímému zapojení konkrétní jedné, nebo lépe více cestovních kanceláří, 
které se specializují na poznávací cestovní ruch v ČR.  Teprve na základě 
vyhodnocení výsledků pilotního projektu zpracovat  metodiku (manuál) pro 
tvorbu produktů. 

 
 pozn. Zpracování pomůcek či metodických materiálů je kontraproduktivní a je 

obsahem inflace všech takových dokumentů v rámci „masivní podpory sektoru 
cestovního ruch z prostředků fondů EU, včetně prostředků na vzdělávání 
v cestovním ruchu. Bez sekundární analýzy teoretických a metodických 
materiálů jde o naprosté plýtvání veřejných rozpočtů a prostředků EU.   

  
 



 
d) Vazba Koncepce cestovního ruchu s Koncepcí památkové péče   
 Zajistit přímou návaznost segmentu církevní turistiky s Koncepcí památkové 

péče v České republice na léta 2011 až 2016 (UV č. 562/2011). Tím vytvořit 
předpoklady pro propojení církevní turistiky s poznávacím cestovním ruchem. 
Za tímto účelem v rámci projektu propojit aktivity zejména Národního 
památkového ústavu s aktivitami církevní turistiky. 


