
Mobilní turistický průvodce 
Hlučínska a polských gmin Kietrz, 

Krzanowice, Krzyżanowice 
a Pietrowice Wielkie

•  Turistické mapové podklady
•  Off-line režim (aplikace funguje i v terénu bez pokrytí 
    signálu mobilního operátora)
•  Hlasový průvodce (MP3/CZ Syntéza řeči)
•  Vícejazyčné provedení
•  Aktualizace turistických cílů (POI bodů) z webových stránek 
    regionu a členských měst a obcí
•  Zobrazení aktuálních kulturních akcí z nejbližšího okolí

Mapový portál a mobilní aplikace byly vytvořeny v rámci projektu „Česko - polský příběh na mapě regionu Hlučínska 
a čtyř partnerských gmin“, reg. č. CZ.3.22/3.3.04/13.03611, který je spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální 

rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013. 



Mobilní turistický průvodce umožňuje majitelům chytrých mobil-
ních telefonů s operačními systémy Android, Apple iOS a Windows 

Phone zobrazovat turistickou mapu s  aktuální polohou a  zobrazovat 
v ní turistické zajímavosti v podobě bodů zájmů. Poskytuje informace 
o turistických atraktivitách v textové, obrazové a především v hlasové 
podobě. Aktuální informace lze do mobilního průvodce nahrát z inter-
netu předem a aplikace pak funguje i v místech bez pokrytí signálem 
GSM, či datových služeb, což je pro turistickou aplikaci nezbytná vlast-
nost. Aplikace může sloužit jako hla-
sový průvodce městem, regionem, 
cyklostezkou, či stezkou pro pěší. 
V blízkosti zajímavé lokality sám zob-
razí a nahlas přečte podrobné infor-
mace týkající se daného místa (atrak-
tivity). Aplikace dokáže také zobrazit 
aktuální kulturní přehled v  nejbližší 
lokalitě.

Aplikace je dostupná pro většinu chytrých telefonů s  operačními 
systémy Android, iOS a Windows Phone. Její stažení probíhá přes ob-
vyklá místa, jimiž jsou obchody (Google Play, App Store nebo Windows 
Store), na které by měl každý uživatel nalézt ikonu ve svém telefonu 
přednastavenou již od  výrobce. Doporučujeme vyhledat frázi „Hlu-
čínsko“ nebo „Mobilní turistický průvodce“.

Doporučujeme stáhnout data prostřednictvím WI-FI sítě, jelikož je 
aplikace off-line (tzn., že je funkční i v terénu bez připojení k mobilní 
síti, či datům) a proto data (mapy, fotografie a hlasový doprovod v po-
době MP3) mohou zabírat i několik stovek MB dat. Ty ovšem může uži-
vatel posléze, kdy je již nepotřebuje ze své aplikace uvolnit a v případě 
opětovné potřeby do aplikace bezplatně přidat ve „SPRÁVCI MAP“.

Doufáme, že se mapový portál a aplikace stanou vhodným moder-
ním doplňkem pro rozvoj cestovního ruchu v  regionu a  bude dobře 
sloužit nejen turistům, ale i občanům samotného regionu.

www.mapy.hlucinsko.com


