
Portal mapowy oraz mobilna aplikacja turystyczna zostały zrealizowane w ramach projektu nr CZ.3.22/3.3.04/13.03611, pn.: „Czesko – polska 
historia na mapie regionu Hluczyńska i polskich  gmin partnerskich“,  który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.

Przewodnik turystyczny 
po Hlučínsku i gminach polskich 

Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice 
i Pietrowice Wielkie w telefonie 

komórkowym
•   mapy turystyczne 
•   tryb Off-line (aplikacja działa również w terenie bez zasięgu 
    sygnału operatora  telefonii komórkowej) 
•  Przewodnik głosowy (MP3/CZ Synteza języka)
•  Kilka wersji językowych
•  Aktualizacja celów turystycznych  (punktów POI) 
    ze stron www regionu i miejscowości członkowskich
•  Prezentacja aktualnych imprez kulturalnych w najbliższej okolicy 



Przewodnik turystyczny w telefonie komórkowym umożliwia posiada-
czom telefonów komórkowych z systemami operacyjnymi Android, Ap-

ple iOS i Windows Phone wyświetlić mapę turystyczną z aktualną lokalizacją 
i zaznaczyć w niej interesujące obiekty turystyczne w formie punktów zain-
teresowań. Udziela informacji o atrakcjach turystycznych w formie teksto-
wej, obrazowej a przede wszystkim w głosowej. Aktualne informacje można 
do przewodnika uprzednio pobrać z internetu i aplikacja działa później rów-
nież w miejscach bez zasięgu sygnału GSM lub dostępu do danych, co dla 
aplikacji turystycznej jest właściwością 
niezbędną. Aplikacja może służyć jako 
głosowy przewodnik po mieście, regio-
nie, na ścieżce rowerowej lub szlaku dla 
pieszych.  Po dotarciu w pobliże intere-
sującego obiektu sam wyświetli i gło-
sowo przekaże szczegółowe informa-
cje dotyczące danego miejsca (atrakcji 
turystycznej). Aplikacja również potrafi 
przedstawić prezentację aktualnych 
imprez kulturalnych w najbliższej okolicy. 

Aplikacja jest dostępna dla większości telefonów z systemem opera-
cyjnym  Android, iOS i Windows Phone. Jej pobranie odbywa się głów-
nie za pośrednictwem  miejsc sprzedażowych (Google Play, App Store lub 
Windows Store), do których dojście powinien każdy użytkownik znaleźć 
poprzez ikonę w swoim telefonie ustawiona fabrycznie przez producenta. 
Polecamy wyszukać frazę „Hlučínsko“ lub  „Przewodnik turystyczny w 
telefonie komórkowym“.

Zalecamy pobranie danych za pośrednictwem sieci  WI-FI,  ponieważ jest to 
aplikacja off-line (tzn., że działa również w terenie bez połączenia z siecią telefo-
nii komórkowej czy dostępu do danych) i dlatego dane (mapy, fotografie i  głos 
towarzyszący w formie MP3) mogą zajmować kilkaset MB danych. Te jednak, 
jeżeli użytkownikowi nie są potrzebne,  może ze swojej aplikacji usunąć,  a w 
razie ponownej potrzeby pobrać bezpłatnie z  „ADMINISTRATORZY MAP“.

Wierzymy, że portal mapowy i aplikacje staną się odpowiednim nowo-
czesnym uzupełnieniem dla rozwoju ruchu turystycznego w regionie i będą 
dobrze służyć nie tylko turystom, ale także mieszkańcom tego regionu. 

www.mapy.hlucinsko.com


