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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 
 
 

 
INFORMA�NÍ A PROPAGA�NÍ MATERIÁLY OLOMOUC-TURISTICKÁ NEJ 

 
 
1. Popis projektu 

Cílem projektu je zkvalitn�ní služeb v cestovním ruchu v úrovni poskytování informací o m�st� 
Olomouci a blízkém okolí prost�ednictvím rozší�ení nabídky informa�ních a propaga�ních materiál� a 
nov� propagovaných atraktivit cestovního ruchu, �ímž 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. Cílovými skupinami projektu jsou tuzemští a zahrani�ní návšt�vníci m�sta, 
návšt�vníci veletrh� cestovního ruchu doma i v zahrani�í, touroperáto�i, cestovní kancelá�e, informa�ní 
centra. 
 
Výstupem projektu je ucelená �ada 9 typ�  informa�ních a 8 typ� propaga�ních materiál�. Celkem bylo 
vydáno 76 500 ks informa�ních materiál� v 6 jazykových mutacích a 55 000 ks propaga�ních materiál� 
ve 3 dvojjazy�ných mutacích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P�ehled informa�ních materiál�: 
1. Info Olomouc - Informa�ní materiál pro návšt�vníky IC, obsahuje základní informace o m�st� a 
jeho památkách, v�etn� mapky. Materiál je dopln�n nejtypi�t�jšími fotografiemi m�sta, seznamem 
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hotel�, restaurací, obchodních center, d�ležitými tel. �ísly. Obsahuje základní prohlídkové trasy po 
m�st�. 
2. Sloup Nejsv�t�jší Trojice – Informa�ní materiál o „sloupu“ se stru�nými informacemi o jeho 
významu a historii, dopln�ný fotografiemi. 
3. Radnice – Informa�ní materiál se základními informacemi o radnici a jejím historickém vývoji. 
Obsahuje fotografie. 
4. Kaple, kostely – Informa�ní materiál o nejvýznamn�jších sakrálních stavbách v�. Sv. Kope�ku, 
dopln�ný fotografiemi k textu. 
5. Orloj – Informa�ní materiál o historii orloje, dopln�ný fotografiemi starého i sou�asného orloje. 
6. Olomoucké kašny – Informa�ní materiál o barokních kašnách m�sta, v�etn� Arionovy kašny, 
dopln�ný fotografiemi. 
7. Info materiál pro mládež  - Materiál je zam��en cílen� na nabídku strávení volných dn� pro mladé 
lidi  v Olomouci a okolí. Nabídka obsahuje informace o památkách, tipy na ubytování a restaurace 
v�etn� klub� a bar�, výlety do okolí. 
8. Parky, kulturní krajina – Informa�ní materiál o historii olomouckých park�, alejí, botanické zahrad� 
a palmových sklenících, dopln�ný mapkou a fotografiemi. 
9. ZOO/Sv. Kope�ek – Informa�ní materiál, který nabízí výlet (balí�ek) do ZOO a na Sv. Kope�ek 
s možností parkování v Olomouci v podzemních garážích u nádraží. Dále obsahuje nabídku 
doprovodných služeb na Sv. Kope�ku, stravovací služby, kalendá� akcí, mapka. 
 
P�ehled propaga�ních materiál�: 
1. Info Olomouc - Informa�ní materiál pro návšt�vníky IC, obsahuje základní informace o m�st� a 
jeho památkách, v�etn� mapky. Materiál je dopln�n nejtypi�t�jšími fotografiemi m�sta, seznamem 
hotel�, restaurací, obchodních center, d�ležitými tel. �ísly. Obsahuje základní prohlídkové trasy po 
m�st�. 
2. . Nabídka  výlet�  a trávení volného �asu v Olomouci a okolí  
Leták s detailním rozpracováním nabídky na fakultativní výlety z Olomouce. Výlety jsou také zam��eny 
na tipy, co d�lat v Olomouci  za špatného po�así, co za slunného. Brožurka také obsahuje informace, 
jakým dopravním prost�edkem a za jak dlouho jsou turistické cíle dostupné, kde je možné použít 
Olomouc Region Card ( spole�ný produkt  Olomouckého kraje a m�sta Olomouce). 
Leták je ur�en na veletrhy CR a bude také k dispozici v ubytovacích za�ízeních  ve m�st�. 
3. Image -   Olomouc    
Tento materiál je zpracován jako tzv. imagový materiál o m�st� Olomouci, ke kterému je možné 
dod�lat tvrdý obal – složky, do kterých by se vkládaly i další propaga�ní materiály. 
Cílová skupina: hosté statutárního m�sta Olomouce. 
Obsah materiálu: informace o památkách, více informací ke Sloupu Nejsv�t�jší Trojice jako UNESCO 
památce, možnosti výlet� do okolí, samostatná stránka o ZOO Kope�ek, p�ehled známých osobností 
pobývajících a žijících v Olomouci, kultura v Olomouci (divadla, kina, Moravská filharmonie,  
Olomoucké parky), informace o Olomouc Region Card. 
4. Olomouc image  - stru�ná verze  
Materiál  s p�ehledem informací o Olomouci a okolí, nápl� stejná jako u Image Olomouc – jen ve 
stru�né verzi a za nižší finan�ní náklady.  
Stru�ná verze je ur�ena pro pot�eby prezentace m�sta na veletrzích a také využití k propagaci 
prost�ednictvím jiných organizací – nap�. Univerzitou  Palackého, prezentace p�i akcích sportovního 
charakteru, pro propagaci na  r�zné seminá�e v Olomouci apod.  
5. Kulturní Olomouc – image publikace  
Obsahem této publikace jsou podrobn�jší informace  o kultu�e v Olomouci, p�edstavení m�sta jako 
kulturního centra Olomouckého kraje. Detailn�jší povídání o Moravské filharmonii, Moravském divadle, 
muzeích, galeriích apod. ve m�st�. Také jsou zde zd�razn�ny dv�, t�i nejvýznamn�jší akce pro m�sto, 
kdy se konají, obsah akcí.  
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Sou�ástí publikace je mapka s vyzna�ením kulturních za�ízení, otevírací doby muzeí, galerií, kin. 
Vyzna�ení u objekt� s možností použití Olomouc Region Card.  
Obsah je možný rozší�it také o sportovní vyžití ve m�st�. Do publikace bude vložen list s aktuálním 
kulturním programem, který bude možné každoro�n� m�nit.  
6. Složky 
Tvrdé složky pro soubor materiál� Image Olomouc, Kulturní Olomouc, do kterých se mohou vkládat 
další materiály nap�. mapa Olomouce nebo ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje i nabídka 
pr�myslových zón pro podnikatele v Olomouci.  
7. Publikace certifikovaných ubytovacích a stravovacích za�ízení  
Publikace byla vydána po recertifikaci nových ubytovacích a stravovacích za�ízení v rámci projektu 
Interní certifikace služeb – hodnocení kvality. 
Obsah – seznam certifikovaných hotel�, pension�, ubytoven a restaurací v�etn� fotografií a kontakt�. 
Za�ízení jsou vyzna�ena na mapce, která je sou�ástí materiálu.  
8. Nej … z Olomouce 
Propaga�ní materiál o nejvýznamn�jších památkách Olomouce + informace o možnosti využití 
Olomouc region Card v n�kterých z nich, a to: Sloup Nejsv�t�jší Trojice, Radnice, Barokní kašny, 
Ariónova kašna, Arcibiskupský palác, Jezuitský konvikt, Dóm Sv. Václava + P�emyslovský palác, kostel 
Sv. Mo�ice, kostel p. Marie Sn�žné, Sarkandrova kaple, klášter Hradisko, Sv. Kope�ek – Bazilika 
Minor. Sou�ástí materiálu je mapka s vyzna�ením památek. 
 
 

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�/ 
1 214 123,50 125 906,50 906 847,50 181 369,50 

 
Celkové náklady projektu v�etn� DPH �iní 1 214 123,50 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 probíhala od ledna do �ervence 2006.  
 
Aktivity projektu: 
P�íprava projektu 03/2005-05/2005 
Podání žádosti 9.5.2005 
Hodnocení a výb�r projekt�  05/2005-07/2005 
Podpis smlouvy o financování 7.9.2005 
Realizace projektu  
 - výb�rové �ízení na zhotovitele 

  - dodávka materiál�  

 
12/2005-02/2006 
04/2006-07/2006 

Záv�re�né vyhodnocení projektu 08/2006 
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5.    Dopady projektu 

Vytvo�ené informa�ní a propaga�ní materiály jsou distribuovány prost�ednictvím Informa�ního centra 
Olomouc turist�m a návšt�vník�m m�sta, dále jsou prezentovány na veletrzích a workshopech 
cestovního ruchu a p�i dalších spole�enských a kulturních p�íležitostech. Vytvo�ením ucelené �ady 
informa�ních a propaga�ních materiál� dojde ke zlepšení marketingu cestovního ruchu, zkvalitn�ní 
prezentace m�sta a okolí a zlepšení informovanosti cílových skupin, což  povede k navýšení po�tu 
zahrani�ních i domácích návšt�vník� ve m�st� Olomouci. 

     


