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Zdůvodnění a vysvětlení:  

 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska předkládá projekt Města - brány k poznání.  
Hlavním cílem je ucelená prezentace a propagace národního kulturně-historického bohatství v našich 
historických sídlech. Projekt využívá potenciálu celého území České republiky. Jednou z aktivit je vybudování 
informačních kiosků, které budou sloužit k vyplnění volného času poznáním a vzděláváním - bezúplatné 
informace. Další aktivitou je účelně cílená propagace. 
Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2007 - 2013 ve svých východiscích uvádí výčet forem 

cestovního ruchu, pro které má ČR dobré předpoklady. Nejvýznamnější formou cestovního ruchu, pro kterou 

má Česká republika nejlepší předpoklady, je městský a kulturní cestovní ruch (i přes všechny aktuální trendy v 

cestovním ruchu zůstává klíčovým prvkem nabídky). Městský a kulturní cestovní ruch je základním prvkem 

všech poznávacích forem cestovního ruchu. Chceme projektem přispět k rozvoji cestovního ruchu i v ostatních 

regionech České republiky. 

Celosvětovým trendem již v současnosti je také jev, kdy lidé cestují, aby se něčemu přiučili. Tento jev souvisí s 

rostoucí cenou lidského času. Někteří lidé mají pocit ztráty, pokud leží jen na pláži a nic nedělají.  

Chceme projektem zvýšit povědomí o kulturních památkách a konkrétních aktivitách v našich historických 

sídlech.  

Celkové náklady na projekt jsou: 29 030 000 Kč.  

Celkovým cílem naší marketingové strategie je především oslovit, popsat a upoutat cílovou skupinu.  

Věříme, že náš inovativní přístup - výstupy projektu - produkt i způsob propagace, přispěje k rozvoji cestovního 

ruchu ve všech regionech České republiky. Hlavním výstupem je tak prezentace kulturního bohatství našich 

historických sídel v informačních kioscích - nová, inovativní forma prezentace, která využívá nejmodernějších 

technologií v mobilních a multimediálních aplikacích. Inovativní je též přístup k vytváření národního produktu. 

Tento způsob jsme zvolili po zhodnocení současného stavu a po analýze - nové trendy ve využívání v propagaci 



se zaměřením na nejen mladší generaci, ale i na další návštěvníky, kteří se chtějí dozvídat zajímavé informace 

netradiční formou. 

Produkt budeme prezentovat na webových stránkách - vytváříme novou doménu, ale propojujeme se 

stávajícími stránkami a systémem (datový sklad), který Sdružení vytvořilo v minulém roce ze svých finančních 

zdrojů www.historickasidla.cz . Tím bude zajištěna i pravidelná aktualizace. Chceme využít dobrých referencí při 

realizaci stávajících projektů Sdružení, jako jsou Dny evropského dědictví, Brány památek dokořán či Putování 

po historických městech Čech, Moravy a Slezska. Při realizaci všech těchto projektů vždy spolupracujeme nejen 

se samosprávami měst, se státní správou, ale i s dalšími organizacemi a institucemi ČR. 

V každém regionu: 
- instalace informačních kiosků 
- propagace - tištěná v regionálních vydáních deníků, rozhlasová a televizní - celoplošné vysílání,  
celoplošná tištěná média, městská kina, letáčky, plakáty, tiskové konference, webová prezentace 

Tento projekt přispívá k rozvoji cestovního ruchu ve všech regionech České republiky 
- kvalitní prezentace regionů - destinací, především měst a jejich MPR či MPZ 
- kvalitní komplexní produkt, který využívá místní potenciál 
- nabídka i mimo letní sezónu 
- moderní způsoby prezentace a propagace 

Na všechny služby bude vypisovat Sdružení řádná výběrová řízení. 

 

 
 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

zapojení města Turnov do projektu Města – brány k poznání. 

Zastupitelstvo města pověřuje Ing. Elišku Gruberovou k zastupování města v tomto projektu a ukládá ji plně 

spolupracovat při tvorbě regionálního produktu – zajištění podkladů (texty, fotografie ..) Zastupitelstvo města 

schvaluje spoluúčast města na projektu v maximální výši instalace informačního kiosku (včetně propagace): 15 

000,- Kč. 

 


