


Partneři projektu 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Zlínského kraje 

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste 



Základní informace o projektu 
Evidenční číslo projektu:  01.001 

Příprava projektu: 2007-2008 

Typ projektu:  komplementární (zrcadlový) 

Zahájení:  březen 2010 

Ukončení projektu: únor 2011 

Plánovaný rozpočet: 22 860 EUR 

Financování:  85 % FMP + 15 % vlastních  
   (profinancování Zlínský kraj) 

 

Hlavní výstupy: 

1.Vzdělávání v oblasti marketingu cestovního ruchu 

2.Terénní mapování a zpracování dat 

3.Tištěné výstupy pro marketing a podporu cestovního ruchu 

4.Webové stránky – www.astrocesty.eu 





Výstupy projektu 

Vzdělávání v oblasti marketingu cestovního ruchu 

Jednodenní vzdělávací seminář zajišťovaný externí firmou 27. 5. 2010 

Celkem cca 30 účastníků 



Terénní práce 
Od června 2010 do listopadu 2010 

 

Sběr podkladů, informací a obrazového 
materiálu přímo z terénu 

Vedoucí prací – Bc. Markéta Landová 



Zpracování podkladů 
• Obrovské množství textového a faktografického materiálu 

• Mnoho set snímků (převážně vlastních) 

• Výběr, úpravy, zpracování 

• Předání ke zapracování do výstupů 



Příprava tištěných výstupu 

Spolupráce s dodavatelem VKÚ Harmanec 

Úzká spolupráce s partnerem a jeho týmem 

Přípravu vstupů – Markéta Landová 

Příprava materiálů a předání zhotoviteli 

Korektury a úpravy, doplňování a změny 

VÝSTUPY 

Mapa s brožurkou 

Brožurka Astronomické nabídka 

Zajděte k nám – informační letáček o HVM 

Další tiskoviny produkoval partner projektu ve svém projektu samostatně 



Mapa a brožurka 
Mapa Žilinského a Zlínského kraje 

Počet vyznačených lokalit - 100 



Mapa a brožurka 

 



Brožurka Astronomická nabídka 
Podrobnější informace a propagace 
hvězdáren a jejich možností pro rozvoj 
cestovního ruchu 



 



Letáček – Zajděte k nám! 
Informace o služných, nabídce a akcích Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. 



 



Tiskoviny partnera 

Především pro propagaci, 
informovanost a vzdělávání se 
zaměřením na mládež. 



WEB www.astrocesty.eu 
Využití internetových stránek v širším kontextu a k nabídce 
dodatečných služeb pro návštěvníky při plánování i samotné návštěvě 
regionů. 



WEB www.astrocesty.eu 
Funkcionality pro návštěvníky 





Využitelnost výstupů 
• Především k propagaci turisticky zajímavých a méně známých míst 

v daném regionu 

• Podpoře cestovního ruchu zaměřeného na přírodní vědy a přírodu 

• Zlepšení marketingu partnerů projektu i obou příhraničních krajů 

• Zlepšení dostupnosti turisticky zajímavých informací 

• Propagace regionů 

• Dlouhodobé udržitelnost a podpora výstupům (především web) 
včetně soutěží a podpůrných akcí 

• Zlepšení a prohloubení přeshraniční spolupráce 

• Podpora vzdělávání v oblasti přírodních věd 

• aj. 




