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Tato akce je spolufinancována z prost�edk�  
Olomouckého kraje 
a strukturálních fond� Evropské unie 
prost�ednictvím Spole�ného regionálního opera�ního programu 
 

 
ELEKTRONIZACE SLUŽEB IC OLOMOUC 

 
1. Popis projektu 

Cílem projektu je další rozvoj služeb Informa�ního centra v oblasti informa�ní obsluhy cestovního ruchu, 
což povede ke zkvalitn�ní služeb Informa�ního centra Olomouc poskytovaných domácím i zahrani�ním 
návšt�vník�m m�sta Olomouce. Tím dojde ke zlepšení marketingu cestovního ruchu, zkvalitn�ní 
prezentace m�sta a okolí, zlepšení informovanosti cílových skupin, což povede k navýšení po�tu 
zahrani�ních i domácích návšt�vník� a ke zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické prosperit� 
regionu. Projekt rovn�ž �eší nedostatky v personální obsluze informa�ního centra a je možné jej rozd�lit 
do dvou �ástí: 
� Vybudování „callcentra“ s vytvo�ením nového 

pracovního místa 
� Po�ízení audiopr�vodc� pro návšt�vníky m�sta a 

plazmové obrazovky s upoutávkou na 
nejvýznamn�jší památky v Olomouci a okolí 

 
Cílovými skupinami projektu jsou tuzemští a zahrani�ní 
návšt�vníci m�sta, touroperáto�i, cestovní kancelá�e, 
informa�ní centra, nep�ímo i poskytovatelé služeb ve 
m�st� a po�adatelé kulturních akcí. 
 
Vybudování „callcentra“ s vytvo�ením 1 pracovního místa 
Vytvo�ením nového pracovního místa s vybudovaným „callcentrem“ m�sto p�isp�lo ke zkvalitn�ní obsluhy 
v oblasti cestovního ruchu tím, že se dva pracovníci mohou pln� v�novat zákazník�m a jeden pracovník se 
pln� v�nuje vy�izování telefonních a jiných (e-mail, fax) dotaz�.  
Z�ízením „callcentra“ je zajišt�na obsluha návšt�vník� i mimo otevírací dobu IC Olomouc formou 
telefonního za�ízení se softwarovým vybavením ve 5 jazykových mutacích, kde je k dispozici informa�ní 

smy�ka o ubytování, kulturních akcích, p�ípadn� restaura�ních 
za�ízeních.  
 
Po�ízení audio pr�vodc� pro návšt�vníky m�sta Olomouce a 
plazmovou obrazovku s upoutávkou na nejvýznamn�jší památky 
v Olomouci a okolí  
Nedostatek místních kvalitních pr�vodc� se znalostí jednak historie 
m�sta a také dobrou jazykovou úrovní vedla p�edkladatele akce 
k tomu, aby se zamysleli nad jinou možností, jak zajistit tuto 
vyhledávanou službu, kterou IC Olomouc zprost�edkovává. Olomouc 
vedle zájezd�, které jsou organizovány bu� cestovními kancelá�emi 
v �eské republice nebo zahrani�ními „touroperátory“, navštíví �ada tzv. 
„individuál�“. Pod tímto termínem jsou ozna�ováni ti návšt�vníci, kte�í 
do m�sta p�ijedou bez jakékoliv organizace a cht�jí si prohlédnout 
m�sto samostatn�, pr�vodce nemají objednaného, ale mají dostatek 
�asu a zájem o prohlídku. �asto se jedná práv� o mladé lidi nebo o 
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osoby, které jsou v Olomouci na r�zných konferencích �i seminá�ích nebo v Olomouci �ekají na dopravní 
spoje. T�mto klient�m je ur�ena nabídka audiopr�vodc�. 
Zám�rem bylo po�ízení 10 ks audiopr�vodc� + akumulátor, který je nezbytný pro �innost tohoto za�ízení.  
V audiopr�vodcích je nahrána prohlídka m�sta v t�chto jazykových mutacích – �esky, n�mecky, anglicky, 
francouzsky, polsky a japonsky.   
K vlastnímu pr�vodci každý návšt�vník dostane speciální mapku, kde je vyzna�ena prohlídková trasa 
s vyzna�enými památkami. Každá památka �i jiný objekt má v map� své �íslo a pod tímto �íslem je 
nahraný krátký popisný text v audiopr�vodci. Prohlídkové trase p�edchází text o historii a sou�asnosti 
m�sta. Délka nahrávky je cca 1 hod, ovšem zájemce za�ízení musí vrátit do 2,5 hodin. (Je po�ítáno s tím, 
že se návšt�vník b�hem prohlídky m�že zastavit na ob�erstvení).  
 
Plazmová obrazovka 
Jako dopl�ková služba pro návšt�vníky Informa�ního centra Olomouc byla instalována plazmová 
obrazovka v prostorách IC, která v krátkých �asových smy�kách informuje návšt�vníky, ale i místní ob�any 
o tom, co vše mohou v regionu navštívit. Cílem je upozornit na n�které významné kulturní a spole�enské 
akce, nabídnout služby IC p�i zajiš�ování výlet� do okolí apod. 
 
2. Rozpo�et projektu 
 

Financování Celkové  
náklady projektu  

/v K�/ 
Vlastní zdroje  

/v K�/ 
P�ísp�vek EU  

/v K�/ 

P�ísp�vek 
Olomouckého kraje 

/v K�/ 
1 280 737,44 128 073, 75 960 553,00 192 110, 69 

 
Celkové náklady projektu v�etn� DPH �iní 1 280 737,44 K�. Projekt získal finan�ní podporu v rámci 
grantového schématu Olomouckého kraje realizovaného p�i Spole�ném regionálním opera�ním 
programu (SROP), podopat�ení 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – 
ve�ejné subjekty a neziskové organizace, ve výši 90% z celkových uznatelných náklad�. 

 
3. �asový pr�b�h projektu 
 

Realizace projektu probíhla celkem 24 m�síc� od kv�tna 2006 do kv�tna 2007.  
 
Aktivity projektu: 
P�íprava projektu 09/2005-11/2005 
Podání žádosti 12/2005 
Hodnocení a výb�r projekt�  01/2006-03/2006 
Podpis smlouvy o financování 13.7.2006 
Realizace projektu  05/2006-05/2007 
Záv�re�né vyhodnocení projektu 06/2007 

 
4. Dopady projektu 

� Zvýšení po�tu domácích i zahrani�ních návšt�vník� (turist�) v d�sledku realizace akce  
� Nový p�ístup k prezentaci turistických zajímavostí a atraktivních míst v Olomouci, upoutání zájmu 

širších skupin turist� a návšt�vník� 
� Zkvalitn�ní obsluhy a poskytovaných služeb turistického „uzlu“ – Informa�ního centra, zlepšení 

komunikace sm�rem k cílovým skupinám – návšt�vníci m�sta, touroperáto�i, cestovní kancelá�e, 
poskytovatelé služeb, po�adatelé kulturních akcí 


