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1. ÚVOD 

Cestovní ruch je v dnešní době důleţitou součástí ekonomiky i hospodářství 

téměř kaţdého státu, regionu či města a je povaţován za odvětví budoucnosti. Svou 

existencí a působením ovlivňuje zaměstnanost, platební bilanci a socioekonomický 

rozvoj dané lokality. 

Podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu, má vliv na příjmy místních 

rozpočtů a produkci devizových prostředků. Díky těmto pozitivům se rozvoji 

cestovního ruchu věnuje velká pozornost a nemalé finanční prostředky. 

V širším smyslu lze odvětví cestovního ruchu definovat jako souhrn aktivit 

charakteru sluţeb stravovacích, ubytovacích, dopravních, informačních, 

směnárenských, sluţeb cestovních kanceláří, kulturně-rekreačních,  

rekreačně-zábavných a dalších aktivit s těmito sluţbami souvisejících. 

Z toho vyplývá důleţitá role turistických informačních center v rozvoji 

cestovního ruchu jako místa schopného poskytovat potřebné informace v oblasti 

cestovního ruchu v návaznosti na další výše zmíněné sluţby. Stále častěji však turistická 

informační centra vystupují také jako aktivní nástroj rozvoje cestovního ruchu. Podílejí 

se nejen na mapování předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu, ale často také na 

vzniku a uvádění na trh nových turistických produktů, spolupráci se subjekty cestovního 

ruchu atd. 

Turistická informační centra jsou důleţitým článkem propagace města, regionu 

 i celého státu. Jejich úkolem je především poskytovat návštěvníkům (domácím  

či zahraničním) všechny důleţité informace a navázat s nimi lidsky přívětivý kontakt, 

aby byli při pobytu spokojeni a aby se do regionu opakovaně vraceli. 

Tato práce hodnotí fungování tří turistických informačních center 

v Olomouckém regionu. Konkrétně se jedná o informační centra ve městech Uničov, 

Mohelnice a Zábřeh. Všechny zmíněna města mají přibliţně stejný počet obyvatel  

a nacházejí se poměrně vzájemné blízkosti. 

Hlavním cílem práce je provedení objektivní analýzy úrovně a dostupnosti 

vybraných turistických informačních center v Olomouckém regionu. 
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2. VYMEZENÍ TEORIE A FUNKČNOSTI INFORMAČNÍCH 

CENTER 

Informační centrum (dále jen IC) má nejlepší předpoklady být nejdůleţitějším 

článkem praktické propagace města, okolního regionu i celého státu. Jeho úkolem je 

zdarma poskytnout návštěvníkovi všechny důleţité informace a navázat s ním lidsky 

přívětivý kontakt, aby jeho pobyt byl co nejdelší, aby byl při pobytu spokojen,  

pro region ekonomicky přínosný a aby se do něj i opakovaně vracel. Současně IC 

získává nezprostředkovanou zpětnou vazbu v podobě přehledu o potřebách turistů 

a návštěvníků místa působnosti IC, oblasti, regionu, popř. i státu. [11] 

2.1 Informační centrum (IC) 

Informační centrum účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení 

komplexní informace o všech sluţbách souvisejících s cestovním ruchem.  

„Podporuje sbírání, třídění a poskytování přesných a aktuálních informací  

a případně i zprostředkovává sluţby v regionu a shromaţďuje informace pro 

rozhodování organizace destinačního managementu a rozvoj cestovního ruchu na úrovni 

destinací.  

IC nabízí prvotní informace návštěvníkům destinace a současně prezentuje nejen 

daný region, ale i další pro návštěvníky atraktivní oblasti daného státu.“
1
 

IC má charakter veřejné sluţby, poskytované na základě společenské objednávky státní 

správy a samosprávy jako součást informačního systému cestovního ruchu, jenţ 

zahrnuje: 

 Odbornou pracovní sílu 

 Technické prostředky a vybavení (prostory, počítače, software, telekomunikační 

prostředky) 

 Provozní finance 

 Obecně platné systémové normy a pravidla včetně základních standardů rozsahu 

a kvality poskytovaných sluţeb. [4] 

 

 

 

                                                 
1
 ZELENKA J., Cestovní ruch:Informační a komunikační technologie. Vyd. , GAUDEAMUS 2008, str., 

ISBN 
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2.2 Značení, kategorizace a standardizace 

2.2.1 Projekt oficiálních IC 

CzechTourism vnímá kvalitní nabídku informací pro turisty jako velmi významnou 

sloţku ve sféře cestovního ruchu. Ve spolupráci s krajskými úřady a s A.T.I.C.  

realizuje projekt podpory „oficiálních turistických informačních center“. Ten spočívá  

v zavedení jednotného značení pro turistická informační centra, která splňují vybraná 

kritéria.
 
Do projektu se od jeho vzniku v roce 2003 do konce roku 2006, zapojilo asi 260 

informačních center.  

A) Jednotné označení oficiálních IC je přidělováno na základě splnění základních 

poţadovaných kritérií, mezi která patří poţadavky na označení, provozní dobu, 

způsob shromaţďování, aktualizace a poskytování informací, jazyková a technická 

vybavenost a poţadavek na vedení statistiky návštěvnosti. 

B) Cílem projektu je zkvalitnění a standardizace sluţeb informačních center a taktéţ 

zlepšení orientace návštěvníků díky sjednocenému označení. CzechTourism 

poskytuje IC zařazeným v této síti bezplatně některé sluţby spojené především 

s prezentací IC na vlastní webové prezentaci a v tiskovinách určených především 

zahraničním návštěvníkům. IC obdrţí od CzechTourism oficiální certifikát. [8] 

Navigace pomocí jednotného městského informačního systému 

Navigace turistů a návštěvníků k IC by měla být zajištěna prostřednictvím 

jednotného městského informačního systému (ukazatele nebo šipky na sloupech). 

V rámci tohoto systému by měly být umístěny také směrovky k IC. Na ukazatelích 

je vhodné uţít označení „infocentrum“, nebo „informační centrum“ a doplnit je  

o mezinárodně srozumitelný piktogram bílého písmene „i“ v zeleném poli. 

Standardizované značení navrţené agenturou Czechtourism má pro ukazatele 

rozměr piktogramu 15 x 15 cm. [5] 

Obr. 2.1: Logo jednotného značení IC 

 

Zdroj: [4] 
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2.2.2 Kategorizace informačních center 

Doporučení vychází z přístupů zahraničních národních standardů pro IC, 

doporučení A.T.I.C. a ČCCR, navazuje na zásady budování koordinovaného 

turistického informačního systému.  

Kategorie D – sezónní informační centrum 

    Je označeno jednou hvězdičkou 

 centrum není otevřeno po celý rok, slouţí k podávání informací v sezóně  

   a podává informace o místě své působnosti  

 otevírací doba činí nejméně pět dní v týdnu  

 poskytuje bezplatné verbální informace o místě min. v jednom světovém jazyce 

Kategorie C – místní celoroční informační centrum 

 je označeno dvěma hvězdičkami 

 centrum je otevřeno po celý rok a podává informace o místě své působnosti  

 otevírací doba činí 5 dnů v týdnu  

 poskytuje bezplatné verbální informace o místě minimálně v jednom světovém 

jazyce 

Kategorie B – oblastní informační centrum 

 je označeno třemi hvězdičkami 

 centrum je otevřeno po celý rok a podává informace o celém regionu  

 otevírací doba je 6 dnů v týdnu  

 poskytuje bezplatně verbální informace o oblasti (regionu) ve 2 světových 

jazycích 

 zprostředkovává průvodcovskou a ubytovací činnost  

 je vybaveno výpočetní technikou, jeţ je kompatibilní k napojení na informační 

síť A.T.I.C. 

Kategorie A – republikové informační centrum 

 je označeno čtyřmi hvězdičkami 

 centrum je otevřeno po celý rok a podává informace o celé ČR  

 otevírací doba je zajištěna 7 dnů v týdnu  

 do informačního centra je bezbariérový přístup  

 poskytuje bezplatně verbální informace o ČR ve třech světových jazycích  

 zajišťuje průvodcovskou činnost v místě působení  
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 zprostředkovává ubytovací činnost v ČR  

 zprostředkovává průvodcovskou činnost v ČR. [9] 

 

2.2.3 V rámci svého poslání plní následující funkce 

1. IC shromaţďuje informace a vytváří komplexní databanku cestovního ruchu 

dané oblasti. Turistické informační středisko shromaţďuje, zpracovává  

a průběţně ověřuje informace na základě předem stanovených zásad 

dokumentační činnosti tak, aby databanka poskytovala aktuální, objektivní  

a komplexní přehled o moţnostech cestovního ruchu v oblasti jeho působení. 

2. IC poskytuje všemi dostupnými formami veřejnosti informace uloţené 

v databance. Formu bezprostředního styku s veřejností a jeho rozsah si stanoví 

podle individuálních podmínek odpovídajících potřebám cestovního ruchu 

v oblasti svého působení.  

IC musí být připojeno k internetu, informace jsou poskytovány v českém a minimálně 

jednom světovém jazyce. [2] 

 

2.3 Způsob zaloţení informačního centra  

2.3.1 Způsob zaloţení: 

„IC se v současné době potýkají s řadou problémů, k nimţ patří velká 

různorodost zřizovatelů a tím i statutů a způsobů financování a řízení IC.  

IC v ČR můţe být: 

 Příspěvkovou či rozpočtovou organizací státní správy 

 Orgánem samosprávy 

 Příspěvkovou nebo rozpočtovou organizací samosprávy 

 Obecně prospěšnou společností 

 Zájmovým sdruţením právnických osob 

 Nadací či fondem 

 Občanským sdruţením 

 Společností s ručením omezeným 

 Akciovou společností 

 Veřejnou obchodní společností 
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 Druţstvem  

 Fyzickou osobou“
2
  

 

2.3.2 Místo a nájemní smlouva 

Pro provozování je nejvýhodnější prostor patřící městu, který je umístěn 

v přízemí budovy na frekventovaném místě v centru, nejlépe na náměstí a přístupný 

z ulice. [11] 

2.3.3 Provozní doba  

Provozní doba by měla být stanovena s ohledem na význam místa působnosti IC 

v oblasti CR. Provozní doba IC není jednotná. 

Kaţdé IC stanovuje svoji provozní dobu individuálně  

 mnoţství potenciálních klientů  

 mnoţství místních obyvatel vyhledávajících sluţby IC. [8] 

 

2.4 Optimální prostory, vybavení IC, technologické a technické 

aspekty nutné pro činnost IC 

2.4.1 Prostory 

Při návrhu vybavení IC je třeba mít na mysli počet a organizaci pracovišť.  

Je třeba vyčlenit prostor pro: 

 pracoviště operátora informačního systému s počítačem a tiskárnou 

 jednací místo pro styk s klientem  

 prodejní pult s pokladnou   

 prodejní regály 

 příruční sklad 

 sociální zázemí  

 prostor pro další kancelářskou techniku  

 stojan na propagační materiály určené k volné distribuci 

Umístění nábytku by mělo zaručovat všem pracovníkům i návštěvníkům 

dostatečné prostory pro pohyb. [11] 

                                                 
2
 ZELENKA J., Cestovní ruch:Informační a komunikační technologie. Vyd. , GAUDEAMUS 2008, str., 

ISBN 
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2.4.2 Vybavení 

Vhodný kancelářský nábytek- prodejní pult, police, vitríny 

Telekomunikační prostředky - telefonní linka, fax 

Počítače a příslušenství -  osobní počítač, tiskárna a kopírka 

Výzdoba - dostatečně velká mapa města, případně i okolního regionu  

Energie, telefon - smlouvy s dodavateli energie (voda, plyn, elektřina). [11] 

2.4.3 Zaměstnanci IC 

Při své práci musí pracovník vyuţívat všechny dostupné informace, vede 

informační a komunikační techniky, různé informační broţurky, katalogy, informace 

spolupracujících informačních center, můţe spolupracovat se studenty škol, které se 

zabývají cestovním ruchem. 

Pracovník IC by měl mít dobrou úroveň, mimo jiné solidní vzdělání a praxi 

v práci s informační a komunikační technikou a s informacemi vůbec, a současně  

i obecný základ z řady ze jména humanitních vědních oborů jako je geografie, historie, 

kultury apod. 

 informace o kulturních, společenských a sportovních akcích v regionu i ve světě 

včetně veletrhů a významných obchodních akcí 

 rezervace a prodej letenek do všech světových destinací, lodních lístků  

pro individuální i skupinový cestovní ruch 

 směnárenské sluţby včetně výměny šeků,  

 komplexní informace o turisticky přitaţlivých světových destinacích včetně 

poskytování informací o vybraných lokalitách podle kritérií předloţených 

návštěvníkem 

 vyhledávání v katalozích ubytovacích zařízení na území České a Slovenské 

republiky včetně přehledu o všech poskytovaných sluţbách 

 vyhledávání v katalogu ubytovacích moţností v Evropě. [5] 

2.4.4 Financování IC 

„Provoz IC je závislý na vícezdrojovém financování. Vzhledem k tomu, ţe 

hlavní činností IC je bezplatné poskytování informací veřejnosti a jejich 
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shromaţďování, je třeba zajistit dostatečné finanční prostředky na dostatečně kvalitní 

zajištění této funkce IC.
3
 

IC vyuţívá zpravidla následující moţnosti financování: 

1) veřejné zdroje – jsou dotace na provoz ze strany státu či místní nebo krajské 

samosprávy. Veřejné zdroje tvoří hlavní podíl financování IC. 

2) výnosy z vlastní činnosti – jsou výnosy, které plynou z doplňkové činnosti  

a které IC provozuje pro vytváření zisku (prodej turistických průvodců a map, 

prodej suvenýrů, průvodcovské sluţby, reklamní činnost, tvorba a realizace 

turistických produktů, rezervace ubytování, dopravních cenin apod.) 

3) zdroje ze strukturálních fondů EU – můţe IC realizovat nebo být součástí 

projektů, na které lze získat finanční dotace ze strukturálních fondů EU 

4) příspěvky subjektů profitujících z činnosti IC – fyzické i právnické osoby 

podnikající v cestovním ruchu. 

5) dary a podobné zdroje – je to alternativa financování v odborné literatuře a není 

uváděna v této oblasti věrohodně zdokumentována „
 
 [10] 

Adekvátní financování IC je jedním z limitujících faktorů jeho efektivního 

fungování. IC je jiţ z podstaty poskytovaných sluţeb subjektem ekonomicky 

nesoběstačným a je přímo závislé na poskytnutí dostatečných finančních prostředků 

z veřejných rozpočtů. [4] 

 

2.5 Informace  

2.5.1 Komplexní databanka cestovního ruchu dané oblasti  

Databanka obsahuje turistické, kulturní a všeobecné informace, tj. informace  

o oblasti svého působení, jejích atraktivitách, ubytovacích a stravovacích moţnostech, 

dopravě, obchodní síti, kulturních, sportovních programech a dalších akcích. Základní 

podmínkou tvorby databanky je soustavnost, úplnost a aktuálnost informací. Turistické 

informační středisko shromaţďuje, zpracovává a průběţně ověřuje informace na 

základě předem stanovených zásad dokumentační činnosti tak, aby databanka 

                                                 
3
 Metodika turistických informačních center [online]. Praha: Asociace turistických informačních center 

České republiky, 2006. Dostupný na WWW: 

<http://atic.cz/public/kapitola.phtml?menu=&user=24&session=58348551&kniha=25&kapitola=196&pr

eference=>. 
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poskytovala aktuální, objektivní a komplexní přehled o moţnostech cestovního ruchu 

v oblasti jeho působení. 

Minimální strukturování jednotlivých poloţek v komplexní databance obsahuje, 

tyto základní informace: 

 Název provozovatele, kontaktní osoba, ulice, číslo popisné, PSČ, město, provozní 

doba, nabídka.  

 Území, ve kterém se občan či turista pohybuje, musí nabízet dostatek informací 

dostupných a srozumitelných na první pohled. [11] 

Shromaţďování informací probíhá neustále mezi různými subjekty (viz obr. 2.2: 

Schéma komunikačních toků v cestovním ruchu). Informace jsou vybírány  

a shromaţďovány ze všech dostupných zdrojů - informační materiály, denní tisk, 

časopisy, apod. Ty se pak dokumentují, vybírají se z nich informace, které budou 

klientela IC eventuelně zajímat. Tyto údaje se musí zpracovat a uspořádat do pevného 

systému tak, aby se v něm daly rychle nacházet. Uloţené informace je třeba neustále 

prověřovat, zaznamenávat změny a doplňky. Jsou informace, které stárnou a tím se 

znehodnocují, jiné naopak stářím získávají. To musí pracovník IC umět posoudit. Tato 

kaţdodenní práce musí být přesná a pečlivá, aby její výsledek a hlavní cíl – podávané 

informace – byly pravdivé a maximálně uspokojily tazatele. [10] 

Obr. 2.2:Schéma komunikačních toků v cestovním ruchu 

 

 Zdroj: [4] 
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2.5.2 Shromaţďování informací 

Způsoby a zdroje shromaţďování informací  

a) sběr a selekce tištěných informací z informačních materiálů, denního tisku, 

reklamního tisku, běţných periodik, CD-romů, knih, časopisů, broţur a jiných 

neperiodických publikací  

b) ostatní média - rádio, televize, internet 

c)  telefonický nebo písemný dotaz u příslušných organizací, institucí a firem 

d) návštěva tiskových konferencí, vernisáţí výstav, kulturních a společenských akcí 

[11] 

2.5.3 Sezónnost sběru informací 

Určité skupiny informací je třeba shromáţdit a aktualizovat s předstihem.  

 Před zahájením turistické sezóny, ověřit otvírací dobu, kontakt a vstupné  

do památkových objektů, 

 Před letní sezonou ověřit otvírací dobu, kontakt a vstupné koupališť a bazénů  

 Před Vánocemi zjistit veškeré dění týkající se těchto svátků (jesličky, bohosluţby, 

kulturní programy),  

 Před zimní sezonou se ověřují provozní doby, kontakt a vstupné (jízdné na vleku 

apod.) zimních stadionů a lyţařských středisek, vč. sněhových podmínek,… 

Tyto údaje jsou velmi ţádané a také se často mění. Jejich pravidelné ověřování písemně 

nebo telefonicky přímo u příslušné instituce je jednou z nejnáročnějších povinností IC. 

[10] 

2.5.4 Poskytování informací 

Zaměstnanec IC nevystupuje ve styku s klientem jako soukromá osoba, ale 

zastupuje celý pracovní kolektiv, ve styku se zahraničními tazateli je reprezentantem 

celé země. Dlouholetá praxe ukazuje, ţe tazatel není vţdy schopen srozumitelně 

formulovat svůj dotaz a zaměstnanec IC by měl umět přivést klienta nenásilnou formou 

k přesnému vyjádření. Musí být schopen rychle se orientovat, tzn., ţe musí znát vlastní 

databáze a kartotéku. V případě, ţe dotaz nelze v místě vyřídit, musí mít přehled  

a logicky umět posoudit, kam je nejvhodnější tazatele odkázat. Zaměstnanec IC musí 

také umět obsahově správnou informaci podat vhodným způsobem. Musí dbát na 

kulturu projevu, nesmí se nechat ovlivnit emocemi, zachovat vţdy slušnost a rozvahu, 
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projevit ochotu a snahu odpovědět na kaţdý dotaz. Snaţíme se o to, aby se tazatel cítil 

uspokojen správnou a vhodně podanou informací a s důvěrou se nás opět obrátil. [11] 

2.5.5 Informace poskytované písemně 

 Dotazy ke zpracování jsou přijímány i odesílány poštou, faxem, e-mailem. 

Odpovědi na dotazy tazatelů musí mít všechny náleţitosti úředního dopisu. Platí zásada, 

ţe odpověď musí být stručná, jasná a přesná. [10] 

 

2.6 Marketing v informačním centru – role informačních center v 

marketingu CR 

Při aplikaci marketingu v cestovním ruchu je nutné vycházet především 

z následujících specifik cestovního ruchu: 

 cestovní ruch je výrazně závislý na geografickém prostředí 

 danosti daného prostředí jsou předpokladem pro výběr vhodné cílové skupiny, 

která bude své potřeby v uvedeném prostředí uspokojovat 

 v cestovním ruchu vystupují jako subjekty trhu, kromě podniků cestovního ruchu, 

i destinace cestovního ruchu - světadíl, stát, region, středisko (obec); rozvoj 

cestovního ruchu je podmíněn politicko-správním prostředím 

 podstatou cestovního ruchu je uspokojování specifických potřeb člověka 

 potřeby se v cestovním ruchu uspokojují zboţím a sluţbami různých odvětví 

činnosti (např. hostinské sluţby, doprava, obchodní sluţby apod.), které na sebe 

navazují, často na sobě závisí a jsou tudíţ vnímány jako komplex sluţeb 

 poznání uvedených sluţeb umoţňuje co nejvíc přizpůsobit produkt potřebám  

a poţadavkům vybrané cílové skupiny 

 produkt cestovního ruchu nelze vyrábět na sklad 

 v cestovním ruchu se projevuje, především v důsledku sezónnosti, ale  

i v souvislosti s módností, tradicemi a dalšími nepředvídatelnými faktory, zvýšená 

kolísavost mezi poptávkou a nabídkou 

 poptávka je v cestovním ruchu výrazně ovlivňována fondem volného času, 

disponibilními příjmy potenciálních účastníků cestovního ruchu, cenovou 

hladinou nabízených sluţeb, ţivotním stylem, rozvojem techniky, apod. 

 nabídku v cestovním ruchu silně ovlivňuje rozvoj a vyuţívání techniky  

a technologií 
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 těsný vztah mezi nabídkou a poptávkou se projevuje především při změně cen 

nabídky a při změně disponibilních příjmů potenciálních účastníků cestovního 

ruchu 

 pro cestovní ruch je charakteristický vysoký podíl ţivé práce  

Postupným nárůstem zájmu o IC ze strany jejich uţivatelů, dochází k jejich stále 

častějšímu zapojování do řídících a výkonných sloţek cestovního ruchu v jednotlivých 

městech a obcích. Jedná se tedy o přímém zapojení IC do marketingových procesů 

v destinacích. [10] 

2.6.1 Marketing sluţeb 

„Koncepce zaloţená na poznání jedinečnosti všech sluţeb; je to obor marketingu 

modifikovaný pro obory sluţeb.“
4
 

2.6.2 Základní prvky marketingu uţívané v informačních centrech (IC) 

Marketing v IC chápeme jako vytváření, propagování a poskytování sluţeb 

turistům a návštěvníkům.  

IC pouţívá prvky marketingového výzkumu, stává se součástí tvorby 

marketingové koncepce a strategie, spolupracuje s orgány samosprávy a státní správy, 

vytváří základní informační databázi konkrétního místa, vyhodnocuje kvalitu 

poskytovaných sluţeb, poskytuje informace turistům a návštěvníkům, prodává produkty 

cestovního ruchu a poskytuje další sluţby, které jsou vyvolané poptávkou. [1] 

2.6.3 Komunikační význam 

Produktem propagace cestovního ruchu je budování image města v očích 

návštěvníků i domácích obyvatel. Dobře připravená propagace území závisí na znalosti 

jeho silných stránek, posilování povědomí málo známých a zajímavých skutečnostech. 

Image by měla stavět na přírodních a historických zvláštnostech, ale v současné době by 

měl především vycházet z vědomostního, inovačního a myšlenkového potenciálu území. 

Cestovní ruch pomáhá oslovení potenciálních investorů prostřednictvím 

místních památek, událostí a kulturních hodnot, činí z těchto hodnot významné nástroje 

hospodářského rozvoje a tím je tedy ekonomicky zhodnocuje. [1] 

 

 

                                                 
4
 Marketing pohostinství a cestovního ruchu, Alastair M. Morisson,Victoria  publishing 

Praha 1995 ISBN 80-85605-90-2 
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2.7 Popularizace turistických informačních center  

2.7.1 Součásti aktivity na zvýšení autority IC je: 

a) Propagační kampaň IC vč. vytvoření uţitné tiskoviny v jednotném designu 

b) Systém monitoringu návštěvnosti  

 

Ad. a) Propagační kampaň IC vč. vytvoření uţitné tiskoviny v jednotném designu 

Hlavním cílem této aktivity je propagace činnosti IC spotřebitelům cestovního 

ruchu. Návštěvníkům jak tuzemským, tak zahraničním by měly být přiblíţeny sluţby 

turistických informačních center, měla by být vysvětlena uţitečnost IC a spotřebitele 

motivovat k návštěvě IC a vyuţití jejich sluţeb. Smyslem aktivity je přispět k 

pochopení existence IC a jejich zařazení v systému domácího cestovního ruchu.  

Základem propagační činnosti IC je vytvořením uţitné tiskoviny dle 

jednotlivých turistických oblastí. Jednoduchý uţitný materiál usnadní turistům orientaci 

v nabídce zajímavostí regionů. Jednotný design všech materiálů je pro návštěvníky 

jednotlivých destinací vodítkem pro snazší orientaci v kaţdém regionu.  

Ad.b) Systém monitoringu návštěvnosti  

Systém monitoringu závisí na nainstalování systému sledování návštěvnosti. 

Data mohou být pouţita pro analýzu a vyhodnocování vyuţívání sluţeb IC ze strany 

spotřebitelů. [6] 

 

2.8 Mediální podpora činnosti informačních center 

Média mohou přispět velmi významně k činnosti informačních center. 

Spolupráce informačních center s medii můţe mít významný dopad na prezentaci celé 

turistické oblasti regionu.  

Dobře fungující informační centrum můţe být pro novináře uţitečným zdrojem 

tipů a novináři mohou být na oplátku pro takové centrum cestou, jak informace  

o konkrétních akcích nebo i stálé atraktivní nabídce oblasti šířit rozsáhlé skupině 

čtenářů, diváků nebo posluchačů. [10] 
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2.8.1 Komunikační nástroje s veřejností  

Výběr vhodného komunikačního nástroje má, podobně jako výběr vhodného 

média, výrazný podíl na úspěšnosti či neúspěšnosti prezentace, neboť kaţdý z nástrojů 

má svá specifika a je proto nutné vţdy pečlivě zváţit, který z těchto nástrojů bude pro 

aktuální situaci nejvhodnější.  

Sdělení pro tisk bývá nejčastější formou komunikace. Naopak internet se stává 

se významným nástrojem pro subjekty cestovního ruchu při získávání a výměně 

informací, provádění rezervací apod. Tvorba a udrţování webových stránek by měly být 

u kvalitního IC samozřejmou náplní jeho práce. [10] 

 

2.9 Nové vývojové trendy v rámci aktivit informačních center u nás i 

ve světě 

Hlavní myšlenkou je vzdělávání zaměřené na zvýšení kvalifikační  

a vzdělanostní úrovně zaměstnanců IC. Cílem je zvýšit kvalitu produktů a sluţeb CR 

(ve stále se měnících podmínkách nových vývojových trendů v oboru a neustále se 

měnícího prostředí) a posílit tak konkurenceschopnost turistické nabídky ČR. [10] 

2.9.1 Zkvalitnění informačních center  

Největší důraz je kladen na osobní i technikou zprostředkovanou komunikace se 

zákazníkem. 

Pro zkvalitnění sluţeb je třeba: 

 získání nových znalostí a dovedností z oboru CR 

 zkvalitnění a zefektivnění nabídky pro subjekty působící v CR  

 vyšší kvalita poskytovaných sluţeb pro subjekty působící v CR 

 zlepšení vzájemné spolupráce 

 moţnost rozšíření činnosti subjektů do oblasti CR, nové příleţitosti 

 konkrétní moţnosti vyuţití moderních informačních technologií v praxi [9] 

2.9.2 Zásady komunikace a informační činnosti v cestovním ruchu 

 základní pojmy v oblasti psychologie a jejich vyuţití v komunikaci se zákazníkem  

 základní techniky podávání specializovaných a odborných informací  

 nejdůleţitější informační zdroje v oblasti cestovního ruchu  

 vyuţití moderních informačních a komunikačních technologií při získávání  
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a poskytování informací  

 jak pracovat s informacemi, formy výstupů informací  

 instituce působící v cestovním ruchu nebo souvisejících odvětvích [10] 

2.9.3 Vývojové trendy 

Na straně poptávky existuje šest velice důleţitých trendů: 

 Měnící se věková struktura klientů 

 Měnící se struktura domácností 

 Do společnosti turistů stále častěji patří „domácí mazlíčci“ 

 Vzrůstá role ţeny, potřeba tzv. minidovolených 

 Měnící se role odpovědnosti v domácnosti 

 Rostoucí zájem o zlepšování tělesné kondice (fitness centra, rehabilitační centra) 

 Zájem o další sebevzdělávání (jazykové kurzy, pěstitelské dovednosti, ruční 

práce) 

 Rostoucí význam menšin 

 Měnící se společenské a kulturní zvyklosti a ţivotní styl 

 Rostoucí poptávka po specializovaných moţnostech cestování. [1] 

„Trh bude ovlivňován novými technologiemi. Vzrostou investice do elektronických 

databází. Zvýší se zájem o cestování do vzdálených destinací, ale zvýší se také potřeba 

cestování z měst do přírody. „
5
 

2.9.4 Prezentace území a cestovní ruch 

Území (obec či region) musí dokázat nabídnout co nejvíce informací. Je důleţité 

pamatovat na to, ţe občan i návštěvník se musí v daném místě zorientovat, ţe musí být 

jasné, kde získá potřebné informace.  

Interpretace místa je často právě tím, co si návštěvník uchová jako trvalou 

vzpomínku ve své mysl. Je to i něco, co můţe důvodem k tomu, aby se rozhodl dané 

území navštívit nebo je doporučil svým známým. [1] 

„Místní informační centra jsou vyuţívány málo, a to jak domácími obyvateli, tak  

i návštěvníky nebo zájemci z jiných koutů České republiky a ze zahraničí.  

                                                 
5
 FORET, M. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. 1.Vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 

178 s. ISBN 80-247-0207-X 
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 Informační centrum je vizitkou toho, jak jsou organizace a instituce v daném 

místě schopny spolupracovat na společné prezentaci a propojit nejdůleţitější uţitečné 

informace.“
6
  

Některé úřady (instituce) zřizují vlastní informační centra, jejichţ fungování, je 

často pojato značně odlišně, neţ by mělo. Naopak v jiných městech takové instituce 

vznikají zcela spontánně a s úřadem nemají nic společného -  někdy očividně ve snaze 

úřadu, jako zdroji informací o městě „konkurovat“. Ve třetím případě se zde prezentuje 

nikoli samotné město, ale spíše celý kraj/region. 

Z toho hlediska se povaţuje za vhodné, vyjasnit si vztahy mezi úřadem a dalšími 

subjekty, zda je informační středisko města kontaktním bodem občana při komunikaci 

s úřadem či pouze institucí zajišťující informace o kulturních, sportovních a dalších 

společenských akcích na území města a zejména potom striktně oddělit informace  

o městě (historie, kultura, doprava) [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 FORET, M. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. 1.Vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 

178 s. ISBN 80-247-0207-X 
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3. CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH INFORMAČNÍCH 

CENTER 

V této kapitole charakterizuji jednotlivá IC, pro stručný přehled a srovnání 

základních parametrů jsem pouţila jednoduchou tabulku. (viz. Příloha č. 1 – Přehled 

základních informací ) 

3.1 Charakteristika prostředí informačního centra Mohelnice 

Město Mohelnice a jeho okolí je přirozeným centrem oblasti leţící v severní 

části Hané a podhůří Jeseníků 

 Je kulturním, hospodářským a správním centrem mikroregionu Mohelnicko  

Město Mohelnice je známé svými kulturními akcemi, jako je např. Folkový festival 

Mohelnický Dostavník, Módní přehlídky Top Style, známého návrháře Luďka Hanáka 

nebo Velká cena truck trial. 

V nedalekém okolí města Mohelnice se nachází turisticky atraktivní místa, 

z nichţ můţeme nabídnout hrad Bouzov, lovecký zámek Úsov nebo Loštickou 

tvarůţkárnu. 

Informační centrum města Mohelnice není certifikované.  

Toto centrum je umístěno v budově Městského úřadu v centru města Mohelnice. 

V nabídce sluţeb je: 

 prodej upomínkových předmětů 

 prodej map, cestovních broţur a průvodce, pohlednic, známek 

 směnárna, kopírování, faxové sluţby, scanování  

 

3.2 Charakteristika prostředí informačního centra Uničov 

Uničov je jedno ze sedmi moravských královských měst s bohatou historií, leţící 

na přechodu Hané, Hrubého a Nízkého Jeseníku. 

Město je součástí mikroregionu Uničovsko a je povaţováno za přirozené 

centrum severního cípu olomouckého okresu a jedno z jeho nejvýznamnějších středisek. 

Město je velmi kulturně aktivní, o čemţ svědčí, ţe je nazýváno „městem dobré 

hudby.“ V okolí jsou četné cyklostezky a pěší trasy. 
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Informační centrum v Uničově je certifikováno asociací A.T.I.C.  

a kategorizováno do kategorie B. 

Je situováno v uličce vedoucí na náměstí. Prozatím je ve spíše menších 

prostorech, ale v blízké době bude přesunuto do daleko větších prostorů.  

Zařízení zajišťuje informační sluţby pro návštěvníky, turisty a občany. 

Vytváří a následně bezplatně poskytuje databáze úplných, objektivních  

a aktuálních informací, souvisejících převáţně s cestovním ruchem. 

V nabídce sluţeb je: 

 prodej upomínkových předmětů, vstupenek,  

 prodej map, cestovních broţur a průvodců, místopisné literatury, pohlednic, 

známek 

 průvodcovské sluţby,  

 rezervace ubytování, letenek, jízdenek 

 inzertní vývěska 

 směnárna, kopírování, faxové sluţby, scanování  

 činnosti reklamní,  

 poskytování speciálních informací,  

 tvorba a organizování turistických produktů 

 

3.3 Charakteristika prostředí informačního centra Zábřeh 

Město Zábřeh je součástí mikroregionu Zábřeţsko a je nazýváno „křiţovatkou 

cest.“  

Je to velice známé město aktivní turistiky, kdy se v okolí nachází mnoho 

cyklostezek a turistických cest. Velice populární j zde Rybářský program a vodácká 

turistika. 

Hlavním úkolem informačního centra je poskytování informací klientům z řad 

místních občanů, turistů i návštěvníků města a zajišťování propagace města  

a mikroregionu.  

Vzhledem ke svému umístění plní informační centrum také funkci  
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pokladny – předprodej a rezervace vstupenek do kulturního domu, kina Retro a v síti 

Ticketportal. 

 Informační centrum je certifikované turistické informační centrum. Certifikát 

pro oficiální turistická informační centra vydává Česká centrála cestovního ruchu 

CzechTourism na základě splnění stanovených podmínek. 

 

 

V nabídce sluţeb je: 

 prodej upomínkových předmětů, vstupenek,  

 prodej map, cestovních broţur a průvodců, místopisné literatury, pohlednic, 

známek 

 rezervace ubytování, letenek, jízdenek 

 inzertní vývěska 

 kopírování, faxové sluţby, scanování  

 činnosti reklamní,  

 poskytování speciálních informací,  

 tvorba a organizování turistických produktů 
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4. METODIKA PRÁCE 

Ve své bakalářské práci se pokusím veřejnost obeznámit se současnou kvalitou 

tří informačních center, jeţ jedno je necertifikované, druhé certifikované organizací 

CzechTourism a třetí certifikované asociací A.T.IC. 

V této části práce se zaměřím na vybraná informační centra. Především bude 

věnována kvalitě informací kaţdého informačního centra zvlášť. 

Pro zpracování práce pouţiji jak primární, tak i sekundární data. Primární data 

získám prostřednictvím výzkumu, zaloţeném na dotazníku nebo anketě, který 

uskutečním formou ústního dotazování zákazníků prostřednictvím mnou vytvořených 

otázek. Sekundární data získám z externích dat, tzn. z internetových stránek, 

propagačních materiálů a z interních dat informačních center – tedy od samotných 

zaměstnanců informačního centra. 

Průzkum zahájím metodou pozorování, která zahrnuje shromaţďování informací 

a poté seřazení podle důleţitosti.   

Doba a datum pozorování se stanoví na základě domluvy s informačními centry.  

Po dokončení výzkumu budu porovnávat kvalitu poskytovaných sluţeb mezi 

vybranými informačními centry s přihlédnutím na turistickou vytíţenost a atraktivitu 

dané oblasti. V případě, ţe informační centra budou ochotna poskytnout, pro mě 

důleţité informace z předešlých měsíců či let, tak je také pouţiji ve své analýze sluţeb. 

Veškeré získané a analyzované informace grafický znázorním pomocí vlastních 

grafů a tabulek. 

V závěru práce se pokusím navrhnout jednotlivá komplexní řešení pro zlepšení 

kvality nabízených produktů a sluţeb. 
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4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Návrh a cíle metodiky 

V teoretické části jiţ byly rozepsány a popsány funkce a vlastnosti informačního 

centra. Tato kapitola se bude věnovat, tomu, jestli teorie odpovídá praxi a informační 

centra opravdu pracují tak jak by měly.  

Analýza úrovně, sluţeb a dostupnosti byla provedena metodou pozorování. 

  

Celkový průzkum jsem rozdělila do čtyř fází: 

1. fáze: Navštívení internetových stránek informačního centra, jejich průzkum  

  a  zhodnocení. 

2. fáze: Oslovení IC prostřednictvím e-mailu jako potenciální zákazník, dotazující se    

 na konkrétní informaci. Pouţití modelového e-mailu, zhodnocení odpovědi. 

3. fáze: Osobní neoficiální návštěva IC, zhodnocení interiéru dle obecných 

   doporučení, zhodnocení profesionálního přístupu zaměstnanců. 

4. fáze: Osobní oficiální návštěva, osobní rozhovor, návrh na vyplnění dotazníku,   

             metoda pozorování, následná anketa. (viz příloha č.2 – Anketa) 

Cílem této metodiky je co nejvěrněji zachytit reálnou funkci informačních 

center. Snahou je najít slabá místa nebo naopak přednosti kaţdého informačního centra 

zvlášť a následně je spolu porovnat. Zhodnotit jejich kvalitu, neboť nejenţe reprezentuje 

region jako takový, ale současně jej propaguje.  

Hlavním cílem je však zhodnotit výsledky z ankety a pokusit se zhodnotit, zda 

jsou stanoviska dotazovaných respondentů v souladu s funkcí informačních center. 

V samotném závěru práce se pokusím navrhnout jednotlivá komplexní řešení, 

která by vedla ke zlepšení úrovně a dostupnosti informačních center. Pokusím se 

vyhodnotit, zda certifikovaná informační centra fungují v souladu s předepsanými 

standardy. 
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4.2 Realizační fáze 

Zahájení sběru primárních dat, tedy průběh metody pozorování proběhlo 

průběţně v období měsíce února a března. V tomto období byla i vyhotovena anketa, 

zaloţená na pěti dotazovaných respondentech, kdy jsem se při návštěvě informačního 

centra dotázala náhodných zákazníků informačního centra na tři mnou strukturované 

otázky. 

Metoda pozorování mi pomohla nezávisle zhodnotit běţnou činnost kaţdého 

informačního centra zvlášť.  

Nejdřív jsem pracovala samostatně bez ohlášení jako potenciální zákazník, a aţ 

ve třetí fázi jsem informovala zaměstnance informačního centra o mém zpracování 

bakalářské práce a jejich účasti v ní. 

Poté jsem oficiálně oslovila několik náhodně vybraných zákazníků  

a vyhotovovala jsem pomocí jejich odpovědí mnou připravenou anketu, která mi měla 

dopomoct k detailnějšímu náhledu na vytíţenost sluţeb nabízených informačních 

center.  

Mým cílem bylo zhodnotit, které sluţby jsou v kaţdém informačním centru 

vyuţívány více a které méně. U těch sluţeb, které jsou vyuţívány nejvíce, zhodnotit, 

zda jejich kvalita je na dobré či méně dobré úrovni. 

Jeden z mých hlavních cílů je poukázat na značení a orientaci ve městě, kde se 

informační centra nachází, k tomu jsem pouţila metodu pozorování. 

Informační centrum by mělo nabídnout co nejširší nabídku místních i okolních 

turisticky atraktivních míst. Mělo by se zabývat propagací města a tímto zajistit, aby byl 

návštěvník obeznámen s moţností ubytování, stravování, dopravy a kulturních akcí. 
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4.3 Analýza úrovně, dostupnosti a sluţeb jednotlivých informačních 

center a jejich vzájemné porovnání 

1. Fáze:  Navštívení internetových stránek informačních center 

Zhodnocení vizuální kvality a četnost informací týkajících se cestovního ruchu. 

Mohelnice 

www.ic.regionmohelnicko.cz 

Nahlédla jsem na webové stránky, které mě svým zpracováním nějak neoslovily. 

Jsou zařazeny pod oficiální internetovou stránkou města Mohelnice, které má velice 

dobře zpracovaný design a přehlednost. Poté, co se ovšem dostanete z oficiálních 

stránek na stránky informačního centra, uvidíte obrovský rozdíl. Celé stránce chybí 

poutavý design a hlavně informace, které jsou zásadní pro činnost informačního centra. 

Nedozvíte se tu pracovní dobu a ostatní důleţité informace, jak pro turisty tak 

občany jsou velice strohé a fádní (viz příloha č. 3 - Navštívené internetové stránky 

informačních center). 

Zábřeh 

tourism.zabreh.cz 

Tak jako u informačního centra v Mohelnici jsem nejdříve navštívila webové 

stránky. Tady jsou také součástí oficiálních stránek města Zábřeh. Poloţka informační 

centrum je zde přehledně umístěna. Po přejití na stránky informačního centra Vám 

ovšem naskočí turistické stránky, které se týkají mikroregionu Zábřeţsko a aţ poté se tu 

dohledáte záloţky informačního centra.  

Po „rozkliknutí“ záloţky zde naskočí odborné informace co se týčou přímo 

funkce informačního centra. Informace pro turisty jsou nabízené v záloţkách stránek 

mikroreginou Zábřeţsko. 

Stránka není sice profesionálně na dobré úrovni, je to však barevně sladěné 

 a na první pohled poutavé (viz příloha č. 3 - Navštívené internetové stránky 

informačních center). 

Uničov 

www.unicov.cz 

Internetové stránky informačního centra jsou také součástí oficiálních 

internetových stránek města Uničova. Webové stránky jsou velice dobře barevně 
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zpracované a přehledné. V záloţce informačního centra najdeme vkusně a přehledně 

uspořádány informace, bohuţel týkající se jen provozu a nabídky sluţeb. Ostatní 

informace spojené s cestovním ruchem najdeme spíše na portálu oficiálních stránek 

města (viz příloha č. 3 - Navštívené internetové stránky informačních center). 

2. Fáze: Oslovení IC prostřednictvím e-mailu  

Vytvoření modelového e-mailu, který byl zaslán do všech tří informačních 

center. Kaţdý e-mail byl odeslán s nastavením „ potvrzení při přečtení“. Zhodnocení 

pohotovosti zaměstnanců a jejich jazykové dovednosti (viz příloha č. 4 – Oslovení IC 

prostřednictvím e-mailu). 

Mohelnice 

Vyzkoušela jsem tedy rychlost a kvalitu poskytnutých informací v elektronické 

podobě pomocí e-mailu. Bohuţel se mi ani za dva týdny odpovědi nedostalo. U aplikace 

„potvrdit přečtení“ jsem byla nemile překvapena, ţe tento e-mail ani nikdo nepřečetl, 

přitom ho uvádí na svých oficiálních internetových stránkách jako kontaktní. 

 

Zábřeh 

E-mail byl přečten během dvaceti minut a obratem mi byla zaslána odpověď  

na moji otázku. Odpověď byla jasná stručná a dostačující (viz příloha č. 4 – Oslovení IC 

prostřednictvím e-mailu, Zábřeh). 

Uničov 

Zde mi bylo odpovězeno během deseti minut. S odpovědí jsem spokojená  

na nejvyšší úrovni. Akorát mi zde chybí odkaz na příslušné internetové stránky (viz 

příloha č. 4 – Oslovení IC prostřednictvím e-mailu, Uničov). 

3. Fáze: Osobní neoficiální návštěva IC 

IC Mohelnice 

Značení k informačnímu centru je na spíše nekvalitní úrovni, kdy 

z autobusového ani vlakového nádraţí, není nikde zřejmé, kde informační centrum 

hledat. 

Mohelnické informační centrum je situováno přímo na náměstí. Najdete jej 

v přízemí v budově Městského úřadu Mohelnice. Informační centrum zde působí spíše 
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jako „recepce“ pro městský úřad. IC vyuţívá poměrně velkého prostoru, jehoţ hlavní 

část zabírá prodejní pult a konferenční stolek se čtyřmi ţidlemi. Prostor není nějak 

patřičně oddělen ani označen od prostorů městského úřadu, a proto z toho není ani 

zřejmé, ţe se jedná o informační centrum. 

Interiér je vizuálně nepřitaţlivý, nábytek mi připadá spíše nevhodně 

disponovaný, neţ-li špatně vybraný. Stojan s propagačními materiály není viditelně 

umístěn. Ţádné publikace spojené s regionem jsem zde nenašla.  

Nenajdete tu nic, co by Vás zaujalo. Propagačních a informačních materiálů,  

tu mají absolutní nedostatek. Co se týká technického vybavení, informační centrum 

disponuje jedním osobním počítačem pro zákazníka a jedním pro zaměstnance, je zde 

kopírka, tiskárna, fax a samostatná přímá telefonní linka. 

IC Zábřeh 

Toto informační centrum se nachází v budově kulturního domu. Stejně jako v Mohelnici 

je přístupová cesta k informačnímu centrum velice špatně značená. 

Informační centrum tu má oddělený menší uzavřený prostor. Na první pohled je zřejmé, 

ţe je zde nabídnuta zákazníkům vysoká kvalita poskytovaných propagačních  

a informačních materiálů, které jsou rozmístěny velice viditelně. Prostředí na 

návštěvníky zapůsobí příjemně a poutavě, navzdory stísněnému prostoru. Nábytek je 

zde velice dobře zvolen a celkový interiér působí jako kvalitní celek. 

Co se týče technického zázemí, informační centrum je zajištěno třemi počítači pro 

obsluhu a jedním pro klienta, je zde samostatná telefonní linka, fax, tiskárna a kopírka. 

Vzhledem ke svému umístění plní informační centrum také funkci pokladny – 

předprodej a rezervace vstupenek do kulturního domu, kina Retro a v síti Ticketportal. 

Kromě získávání a podávání informací provozuje také drobný doplňkový prodej. Nabízí 

mapy, pohlednice, turistické známky, pamětní mince, knihy a další předměty.  

Zajišťuje také prodej publikací vydávaných městem Zábřeh. Publikace jsou prodávány 

přímo v informačním centru v rámci doplňkového prodeje. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe na městském úřadu není zřízen samostatný odbor 

cestovního ruchu, zajišťuje informační centrum také kompletní prezentaci a propagaci 

města a mikroregionu Zábřeţsko. 
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IC Uničov 

Tomuto informačnímu centru stejně jako předešlým chybí kvalitní značení 

přístupové cesty. 

Informační centrum se nachází v samostatných prostorech, které bych zhodnotila 

spíše jako menší. Interiér je zařízen poměrně vkusně a to s menším prodejním pultem  

a policemi, kde jsou velice viditelně umístěny propagační materiály. Je zřejmé na první 

pohled, ţe máme tu čest s kvalitním zpracováním informačních materiálů a různých 

nabídek akcí ve městě či okolí. 

Informační centrum působí příjemně a kvalitně. Technické zázemí je tu zaloţeno 

pouze na jednom počítači pro zaměstnance, kopírkou, tiskárnou a faxem. 

Je zde také poskytovaná sluţba Czechpoint. 

IC zajišťuje také drobný doplňkový prodej. Nabízí mapy, pohlednice, turistické 

známky, pamětní mince, knihy a další předměty.  

V brzké době se informační centrum budu přesunovat do větších prostorů 

spojených s galerií. 

Věřím, ţe to jen zvýší jeho kvalitu a dostupnost pro veřejnost. 

4. Fáze:  Osobní oficiální návštěva 

IC Mohelnice 

Po návštěvě informačního centra jsem byla velice překvapená z reakce 

zaměstnankyně. Na mou otázku, zda-li,  se mohu zeptat na pár informací a poprosit  

o vyplnění krátkého dotazníku, mi bylo odpovězeno, ţe oni nejsou klasické informační 

centrum, ţe tam pracuje spíš jako recepční pro městský úřad. Oficiální název je údajně “ 

Informace při městském úřadě“, coţ mě velice zaskočilo, jelikoţ ve všech zdrojích jak 

v seznamu informačních center Olomouckého kraje, tak v informacích o městě 

Mohelnici, je uvedená přesná formulace „informační centrum“.  

Dokonce na webových stránkách vystupují pod názvem „informační centrum“. 

Proto v následujících kapitolách bude nadále uveden neoficiální název a to: „Informační 

centrum Mohelnice“ 

Na mou prosbu, zda-li, mohu v prostorech informačního centra oslovit pár 

zákazníků a vyplnit s nimi mnou dopředu připravený dotazník, mi bylo řečeno, ţe  

na takové věci nemají čas a ţe si nepřejí, abych jejich zákazníky tímto obtěţovala.  
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Z tohoto důvodu jsem se rozhodla upustit od plánovaných třiceti dotazníků 

 a rozhodla jsem se provést pouze anketu a vyhodnotit informační centrum na základě 

náhodně dotázaných pěti lidí. Bohuţel toto informační centrum si dříve nevedlo 

statistiky a ani nevydává výroční zprávy. 

Statistika návštěvnosti zde byla vedena pouze v roce 2009. 

 

IC Zábřeh 

V tomto informačním centru pracuje ochotná zaměstnankyně, která se mi  

ve všem snaţila vyjít vstříc. 

Co se týče spolupráce na mé bakalářské práci, byla jsem odmítnuta 

s argumentem, ţe si výzkumy dělají sami a ţe by byli neradi, kdyby jejich zákazníci 

byli zbytečně obtěţováni vyplňováním dotazníků, ovšem v jiném ohledu mi bez 

jakýchkoliv problémů poskytli interní informace a odpověděli mi na mnou kladené 

otázky týkající se statistik a provozu. 

IC Uničov 

O zaměstnankyni tohoto informačního centra mohu jen říct, ţe je to „ţena  

na svém místě.“ 

Paní vystupovala velice profesionálně a bylo vidět, ţe ji práce baví a ţe má 

odborný přehled. Po poţádání spolupráce mi aktivně nabídla, vše co bych pro svoji 

práci mola vyuţít a z dotazníků byla velice nadšená. Poskytla mi veškeré dostupné 

informace a dokumenty. Seznámila mne s chodem informačního centra i o jeho brzkém 

přesunutí do jiných prostorů. 

V tomto informačním centru jsem byla s přístupem nejvíce spokojená. 

4.3.1 Problémy při výzkumu 

Co se týče realizace vyplňování dotazníků, ve dvou ze tří informačních center jsem byla 

odmítnuta. Proto jsem se následně rozhodla pro pouhou anketu. V kaţdém informačním 

centru jsem oslovila pět náhodných zákazníků. Na základě jejich odpovědí provedu 

vyhodnocení. 
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4.4 Analýza zhodnocení 

Tato analýza je zaloţena na sekundárních zdrojích, kdy jsem vycházela hlavně 

z výročních zpráv jednotlivých informačních center a interních informacích,  

poskytnutých zaměstnanci. Následně jsem pouţila i externí údaji poskytnuté 

jednotlivými nezávislými institucemi. 

4.4.1 Analýza statistických údajů 

Pomocí získaných statistických údajů lze sledovat nárůst cestovního ruchu 

v jednotlivých regionech. Sledujeme zde, návštěvnost informačních center, která se týká 

jak tuzemských, tak zahraničních zákazníků. Okrajově zobrazím, které sluţby jsou 

nejvíce vyţadovány a jakým způsobem. 

Chtěla bych tímto poukázat na nedostatky a kvality informačních center.  

4.4.2 Základní statistické údaje za rok 2009 

Tabulka nám hodnotí návštěvnost informačních center, jak tuzemských, tak 

zahraničních návštěvníků a zachycuje také četnost různých forem dotazování.  

Informační centrum v Mohelnici statistiky forem dotazování nestřádají, proto je také 

nemohu hodnotit. 

Ukazatel celkové návštěvnosti za rok 2009 nám vykazuje, ţe návštěvnost IC 

Zábřeh a Uničov je poměrně vysoká, přikládám to jejich kvalitě poskytovaných sluţeb, 

na rozdíl od IC Mohelnice, kde, jak uţ jsem dříve konstatovala je kvalita nízká. Proto je 

zde návštěvnost několikanásobně niţší.  Co se týče zahraničních turistů, jsou na tom 

všechny tři IC poměrně stejně v rozdílu jen desítek návštěvníků. 

Ukazatele metody dotazování jasně vypovídají, o tom, ţe osobní kontakt je stále 

uplatňován daleko více, neţ telefon, či e-mail (viz příloha č. 5 – Grafy, Graf č. 4.1.1 – 

Návštěvnost). 
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Tab. č. 4.1: Návštěvnost a dotazování 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva informačního centra, Uničov, 2009, Výroční zpráva 

informačního centra, Zábřeh, 2009 

 

4.4.3 Návštěvnost IC  Zábřeh a Uničov za rok 2007, 2008 a 2009 

Následující tabulky a grafy sledují ukazatele návštěvnosti za poslední tři roky. 

Sledujeme pouze statistiky informačních center v Zábřeze a Uničově. Informační 

centrum v Mohelnici statistiky návštěvnosti v minulých letech bohuţel nevedlo. 

Informační centrum Zábřeh  

Zhodnocení návštěvnosti za poslední tři rokyje spíše mírně klesajícího typu. 

Nejde o výrazný pokles, myslím, ţe IC si drţí svoje zákazníky a pokles u návštěvnosti 

nepřikládám nějaký váţnější důvod. 

V roce 2009 zaznamenáváme vyšší návštěvnost zahraničních turistů, coţ si 

myslím je díky velice dobré propagaci regionu jak v ČR, tak i v zahraničí (viz 

příloha č. 5 – Grafy, Graf č. 4.1.2 – Návštěvnost Zábřeh). 

Tab. č. 4.2: Návštěvnost IC Zábřeh 

 2007 2008 2009 

Návštěvnost 7 483 7 320 6 908 

Zahraničních turistů 33 27 137 

 Zdroj: Výroční zpráva informačního centra, Zábřeh, 2009 

Informační centrum Uničov 

Ukazatel návštěvnosti vyjkazuje neustoválý nárůst návštěvníku. Tento růst 

přikládám stále se vyvíjející propagaci města a také vývoje informačního centra, které 

v podledních letech se stále více a více zatraktivňuje. 

 

C
el

k
o
v
á

 

n
á
v
št

ěv
n

o
st

 

Z
a
h

ra
n

ič
n

íc

h
 t

u
ri

st
ů

 

O
so

b
n

í 

d
o
ta

zo
v
á
n

í 

T
el

ef
o
n

ic
k

é 

d
o
ta

zo
v
á
n

í 

D
o
ta

zy
 

e-

m
a
il

em
 

Mohelnice 529 osob 92 - - - 

Zábřeh 6 771 osob 137 4 923 1698 287 

Uničov 9 418 osob 182 4 995 2530 1893 
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Co se týče zahraničních turistů, návštěvnost je poměrně stálého typu, pouze 

s minimálními nebo spíše ţádnými ročními rozdíly. Informační centrum je na kvalitní 

úrovni jak v propagaci města, tak i okolí. (viz příloha č. 5 – Grafy, Graf č. 4.1.3 – 

Návštěvnost Uničov). 

Tab č. 4.3: Návštěvnost IC Uničov 

 2007 2008 2009 

Návštěvnost 8 400 9 578 9 600 

Zahraničních turistů 178 169 177 

 Zdroj: Výroční zpráva informačního centra, Uničov, 2009 

 

4.4.4 Nejčastěji kladené dotazy za rok 2009 

Zábřeh 

Akce pořádané ve městě     42% 

Kontakt na firmy ve městě a okolí    23% 

Turistické informace      21% 

Ostatní        14% 

Uničov 

Akce pořádané ve městě     44% 

Turistické informace      38%  

Czechpoint       10% 

Ostatní          8% 

Mohelnice     

Informace o městském úřadě     70% 

Turistické informace      20% 

Ostatní        10% 

Informační centrum by podle mého názoru mělo hlavně poskytovat turistické 

informace a hned potom informace týkající se místa působení, je proto zajímavé, ţe ani 

v jednom ze tří informačních center nejsou turistické informace na prvním místě a ve 

dvou případech ze tří jsou na vedoucí pozici četnosti dotazů informace spojené s akcemi 

pořádanými ve městě. Kladně ovšem hodnotím, ţe místní občané mají informační 

centrum v podvědomí a díky tomu si myslím, ţe navštěvují při svých cestách  

i informační centra v jiných regionech. 
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4.4.5 Poziční mapy 

Na základě zpozorovaných, dotupných a hodnocených informací, jsem sestavila 

tzv. poziční mapy.  

Nejprve jsem stanovila, které parametry jsou významné pro potenciální 

zákazníky při jejich rozhodování, zda návšíví informační centrum. 

Vybrala jsem několik základních poskytovaných sluţeb a zhodnotila jejich 

poměr ceny a kvality. Číselné údaje,  potřebné k sestavení,  jsem zvolila na základě 

svých dosavadních odborných znalostí a jako budoucí odborník v oboru jsem 

vyhodnotila jejich aktuální situaci. 

Snaţila jsem se objektivně zhodnotit všechny tři informačni centra a porovnat 

kvalitu a cenu jimi poskytovaných sluţeb.  

V následujích tabulkách jsou uvedené údaje, ze kterých jsem vycházela, při 

sestavování jednotlivých os.  

Ještě jednou zdůrazňuji, ţe vygenerované výsledky jsou zaloţeny čistě na mém 

úsudku. 

Cílem mnou vytvořených pozičních map je co nejlépe zobrazit kvalitu 

poskytovaných sluţeb v poměru s cenou a poukázat tak na  atraktivitu informačních 

center a jimi poskytované sluţby. 

Základní údaje, které jsem vybrala pro hodnocení: 

A  Poskytování turistických informací – informace poskytnuté zaměstnancem 

B Turistické komponenty (mapy regionu, informační letáky o regionu - placené) 

C Propagační materiály poskytované zdarma 

Tab. č. 4.4: Kvalita 

Vysoká Lepší Přijatelná Horší Špatná Nedostačující 

3 2 1 -1 -2 -3 

Zdroj: vlastní 

 

Tab. č. 4.5: Cena 

Drahá 
Spíše 

drahá 
Přijatelná Zdarma Levná 

Spíše 

levná 

Velice 

levná 

3 2 1 0 -1 -2 -3 

 Zdroj: vlastní 
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Poziční mapa – Mohelnice 

Poziční mapa, zaloţená na poznatcích v informačním centru v Mohelnici 

vykazuje, ţe bod A vykazuje nedostatečnou kvalitu poskytování turistických informací, 

které jsou poskytované zdarma. Vyhodnoceno je to na základě anonymní návštěvy IC, 

kdy mi zaměstnankyně nebyla schopna podat ţádné turistické informace.  

Z bodu B je jasné, ţe turistické komponenty podávané za úplatu, jsou zde 

 na špatné úrovni, je jich tu nedostatek a jsou podle mého názoru zbytečně drahé. 

Bod C ukazuje na kvalitu materiálů poskytovaných zdarma, kde je kvalita spíše 

horší neţ dobrá. Hodnotím to z designověho hlediska a obsahu informací. 

 

 

 

 

Poziční mapa č. 1: Mohelnice 
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Poziční mapa – Zábřeh 

Při aplikaci poziční mapy na zábřeţské IC, můţu hodnotit všechny ukazatele 

kladně kde jak bod A, B, tak i C, vykazují pozitivní hodnoty. Podání turistických 

informací zaměstancem bylo profesionální a vyčerpávající, kvalita placených 

turistických komponentů je přijatelná a jejich úroveň je více neţ kvalitní. Neplacených 

materiálů je zde nespočet, kvalita je na velice vysoké úrovni.  

Zde mohu aplikovat poziční mapu na zákazníka, kterému nabídnu vysokou 

kvalitu jak poskytovaných informací ústně, tak i materiálně, za nízkou cenu. Poměr 

nízká cena a vysoká kvalita je více neţ lákavá. 

 

 

 

Poziční mapa č.2 : Zábřeh 
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Poziční mapa – Uničov 

Poziční mapa IC v Uničove vykazuje stejně jako IC v Zábřeze kladné hodnoty. 

Aplikace na zákazníka je také v poměru nízká cena a vysoká kvalita. 

Myslím, ţe tato bilance je více neţ výmluvná, ţe informační centra jsou 

důleţitým článkem kaţdého regionu. Nejvíce kladně hodnotím dotupnost pro kaţdou 

sociální vrtsvu, a to proto, ţe v IC nejde ani tak o cenu sluţby,  jak o její kvalitu. 

 

Poziční mapa č. 3: Uničov 
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4.4.6 Zhodnocení ankety   

Otázka č.1:  Které sluţby informačního centra vyuţíváte?  

Tab. č. 4.6: Anketa – otázka č.1    

Zdroj: vlastní 

 

V kaţdém informačním centru bylo náhodně osloveno pět zákazníků. Jak 

můţete vidět, dotazy jsou různorodé. 

V informačním centru Uničov, je největší zájem o informace o kulturních 

akcích, ve městě se jich děje mnoho, proto je jasné, ţe jsou na prvním místě.  

Na turistické informace, se zde doptával jeden respondent. Jelikoţ je informační 

centrum velice dobře vybaveno turistickými materiály a zaměstnankyní, která se této 

oblasti cestovního ruchu výrazně věnuje a i podle jejího názoru mohu konstatovat, ţe 

turistické informace jsou zde vyuţívány ve veliké míře. 

V porovnání s IC v Zábřeze, se dá říct, ţe struktura dotazů je velice podobná, je 

zde stejný zájem jak o kulturní tak turistické informace. V těchto dvou IC je zřejmé, ţe 

je navštěvují zákazníci, kterým je známo, co je IC schopno poskytnout za informace.  

A plně jich vyuţívají. 

Pokud se zaměříme na strukturu dotazů v Mohelnici, je zde vidět velký vliv, 

umístění IC v budově městského úřadu, kdy se zákazníci dotazují především  

na samosprávu města. Z dotazovaných pěti osob ani jedna nejevila zájem o turistické 

informace. Zde mohu konstatovat, ţe zákazníci nejsou seznámeni s nabídkou sluţeb, 

které by toto centrum mělo poskytovat. Musíme samozřejmě zohlednit, ţe toto centrum 

není certifikované. Kladu to za vinu malé propagaci města v cestovním ruchu  

Anketa: Otázka č. 1 Odpovědi dotazovaných 

 Zábřeh Uničov Mohelnice 

Turistické informace 1 2 - 

Informace o kulturních akcích 3 2 - 

Informace o podnicích ve městě 1 - 1 

Informace o dopravních spojích - 1 - 

Informace o samosprávě města - - 4 
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a obrovský nezájem o turisty. Mohu také říci, ţe informační centrum není ani dostatečně 

propagačně vybaveno a zaměstnankyně se v tomto oboru nějak výrazně neorientuje. 

 

Otázka č. 2: Vyuţil/a jste někdy turistické propagační materiály, které jsou  

         v Informačním centru k dostání zdarma? 

Tab. č. 4.7: Anketa - otázka č.2 

Zdroj: vlastní 

Propagační materiály jsou důleţitou vizitkou určitého regionu nebo destinace, 

proto by v ţádném informačním centru neměli chybět materiály, které podávají 

zákazníkovi kvalitní a potřebné informace pro jeho klidný a příjemný pobyt. 

  

Zde je názorná ukázka toho, jak je důleţité umístění propagačních turistických 

letáků v interiéru informačního centra. V IC Uničov a Zábřeh, jsou letáky umístěny 

velice viditelně a přímo vybízí k odebrání. V těchto IC je i zřejmá kvalita těchto 

materiálů, kdy na první pohled svým designem zaujme. Najdete tu informace jak  

o městě, tak okolí, tak přímo o různých akcích, či jiných produktech cestovního ruchu. 

V Mohelnici je jasné, ţe zde na tuto formu propagace není kladen důraz. 

Propagační materiály nejsou umístěny viditelně a je jich tu naprostý nedostatek. 

Mluvím řádově o nejvíce deseti materiálech, které nejsou moc zajímavé ať svým 

designem nebo obsahem informací. Myslím, ţe i kdyţ je toto centrum oficiálně vedeno, 

jako „Informace při městském úřadě“, tak propagace produktu cestovního ruchu je i zde 

poněkud důleţitá. Koneckonců by to i mohlo zvýšit úroveň tohoto informačního centra 

a moţná by vedla i ke zvýšení zájmu o cestovní ruch jak u místních obyvatel tak 

současných zákazníků.  

Město by se mělo více zabývat cestovním ruchem, neboť  toto odvětví se 

dynamicky rozvíjí a v současné době je jedním z nejdůleţitějších odvětví světové 

Anketa: Otázka č. 2 Odpovědi dotazovaných 

 Zábřeh Uničov Mohelnice 

ANO 4 5 5 

NE 1 - - 
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ekonomiky. Proto by se mělo město více zabývat propagací svého regionu a nedílnou 

součástí dobré propagace je samozřejmě kvalitní informační centrum.  

 

Otázka č. 3: Jste místní obyvatel, návštěvník města z Olomouckého kraje nebo   

         návštěvník z jiného kraje? 

Tab. č. 4.8: Anketa - otázka č.3 

Anketa: Otázka č. 3 Odpovědi dotazovaných 

 Zábřeh Uničov Mohelnice 

Místní občan 3 3 1 

Návštěvník z Olomouckého kraje 1 2 2 

Návštěvník z jiného kraje 1 - 2 

 Zdroj: vlastní 

Ve dvou ze tří informačních center převaţuje návštěvnost místních obyvatel. 

Coţ je velice příznivé, protoţe to dokazuje, ţe po vycestování místních obyvatel do 

jiného regionu je více neţ pravděpodobné, ţe IC navštíví i mimo své bydliště.  

V IC Mohelnice z pěti dotazovaných zákazníků byl pouze jeden místní občan. 

To dokazuje, ţe toto IC se nesoustředí na oslovení místního zákazníka.  

Návštěvnost informačních center je různorodá, navštěvují ho místní občané  

i návštěvníci z jiných regionů. Je proto namístě soustřeďovat se na širší spektrum 

zákazníků a být připraven mu podat informace jak o regionu, kde IC působí, ale také o 

regionech jiných.  

Je důleţité shromaţďovat nejen informace, které jsou vyuţívány nejčastěji, ale i 

takové informace, které jsou vyuţívány méně. I místní občan můţe mít dotaz, který se 

týká jiného regionu. 

 

4.5 Analýza prostředí regionu a města Mohelnice 

Po zhodnocení všech tří informačních center a jejich současné situace jsem 

 po dlouhém rozmýšlení došla k názoru, ţe IC Zábřeh a IC Uničov jsou na vysoké 

úrovni a region je i díky nim atraktivnější a navštěvovanější. Kompletním zhodnocením 

se budu nadále zabývat v další kapitole. Nyní jsem se na základě výzkumu rozhodla 
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zanalyzovat město a region Mohelnice a poukázat na nedostatečnost informačního 

centra a jeho současného působení. Zhodnotím některé aspekty, které poukáţí  

na nutnost kvalitního informačního centra v tomto regionu. 

4.5.1 Geografické aspekty 

Mohelnicko leţí na území Olomouckého kraje, v okrese Šumperk, na rozhraní dvou 

subregionů: 

 Střední Morava – Haná (okresy Olomouc, Prostějov a Přerov) 

 Jeseníky s podhůřím (okresy Jeseník a Šumperk) 

Jedná se o území rovinné, směrem na západ mírně zvlněné, avšak členitost 

regionu jako celku je vysoká, coţ společně s vysokým podílem zalesnění vytváří 

zajímavé podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku. Jeho středem protéká řeka 

Morava, při jejímţ toku jsou dvě přírodní jezera. 

Řeka Morava je čím dál vyhledávanější pro vodáckou turistiku. 

Region zasahuje obcí Moravičany a městem Mohelnice do území CHKO Litovelské 

Pomoraví (viz příloha č. 6 - Mapy). 

4.5.2 Doprava 

Vzhledem ke své dopravní poloze je Mohelnicko tranzitním regionem zejména 

cestujících z Polska a Slovenska. Region je silniční dopravou dobře dostupný. Město 

Mohelnice je koncovým bodem rychlostní komunikace R 35 Mohelnice – Olomouc – 

Lipník nad Bečvou. 

Vlakové nádraţí ANO 

Autobusové nádraţí ANO. 

4.5.3 Cyklturistika 

Regionem prochází páteřní cyklotrasa Moravská stezka. (viz. příloha obrázek č.) 

Jinak můţeme identifikovat dalších sedm cyklotras procházející Mohelnicí. 

4.5.4 Pěší turistika 

Mnoho turistických tras, turistických cílů. Atraktivní pěší trasa: „Po stopách 

lišky Bystroušky“, trasa Mohelnice- Mírov, Mohelnice - Úsov 

4.5.5 Předpoklady rozvoje 

Mezi cíli plánovaného destinačního managementu Jeseníky je zprovoznění 

naučné cyklotrasy „Po stopách čarodějnických procesů“ z Mohelnice do Nysy. 
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Mohelnicko má na základě hodnocení potenciálu nejlepší předpoklady pro 

následující aktivity cestovního ruchu. Proto se mohelnická koncepce zaměřená  

na zvýšení atraktivity regionu zabývá hlavně těmito typy cestovního ruchu: 

 

 Cykloturistika 

 Poznávací turistika – kulturní a historické památky, gastronomie, muzea, atd. 

 Pěší turistika 

 Rekreace typu lesy/hory 

 Venkovská turistika 

 Kulturní turistika 

 Sportovní rybolov a myslivost a pozorování vodních ptáků 

 Obchodní a incentivní turistika, kongresy, konference a veletrhy 

 Náboţenská turistika 

4.5.6 Historické památky v regionu 

Hrad a zámek Úsov , Hradní komplex  Mírov, Loštice – Ţádlovický zámek, 

Hrad Bouzov 

4.5.7 Muzea a galerie 

 Mohelnice – Vlastivědné muzeum se specializací na archeologii  

 Loštice – Muzeum tvarůţků, expozice Loštické poháry v muzeu v Mohelnici 

 Úsov – Lovecko-lesnické muzeum 

4.5.8 Speciální události a festivaly, folklór a tradice 

Návštěvnost regionu zvyšují nejrůznější kulturní akce, oslavy, festivaly v oblasti 

hudby, folklóru, řemesel, atp.: 

 Extreme Truck Trial – soutěţ trucků na Mohelnických lomech 

 MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK – festival country, folkových a trampských kapel  

 FESTIVAL DECHOVÝCH ORCHESTRŮ MLADÝCH 

(Viz příloha č. 7 - Navštěvnost turistických atraktivit vybrané olomouckým krajem  

za rok 2005 – 2008, tab. 4.9 - ). 
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5. VÝSLEDKY, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 Zhodnocení výsledků 

V předešlé kapitole jsem se zaměřila na různé ukazatele, které souvisí 

z provozem a funkcí informačního centra. Zaměřila jsem se hlavně na návštěvnost, 

která nejlépe vykazuje atraktivitu daného informačního centra. Díky tomuto ukazately 

jsem nejlépe mohla zhodnotit rozílnost mezi vyuţití IC zákazníky. 

 Informační centra v Uničově a Zábřehu se mohou chlubit několika tisíci 

návštěvníky ročně, kdeţto Mohelnice jen pár stovkami. Přímo na těchto výsledcích 

mohu postavit několik svých hypotéz, proč je tu tak markantní rozdíl. 

Jedna z hlavních mých hypotéz je, ţe díky začlenení IC do určité organizace 

jako je např. CzechTourism nebo A.T.I.C. je informační centrum korigováno určitými 

kritérii a standardy, a proto jsou pro zákazníky atraktivnější. 

Z mých zušeností jsou tyto začleněná IC kvalitněji vybavená a jsou schopna 

nabídnout mi daleko více informačních materiálů, či ústních informací. Při zpracování 

této práce se mi to jen potvrdilo. 

Výsledné grafy vypovídají o pohybu zákazníků v IC, zhodnocení se teď týká 

pouze IC Uničov a IC Zábřeh, jelikoţ si vedou statistiky návštěvnosti na rozdíl od 

Mohelnice. 

Z grafů a tabulek je zřejmé, ţe návštěvnost za poslední tři roky je spíše mírně 

kolísavá s lehkým klesajícím efektem, coţ připisuju nárůstu kvalitních internetových 

zdrojů týkajících se cestovního ruchu. Ovšem u zahraničních  turistů zaznamenáváme 

mírný nárust, coţ je velice pozitivní. Primárním zájmem turistů je ve většině případech 

Praha, a proto kaţdý mírný nárust zahraničních návštěvníků v jiných regionech je 

velikým přínosem.  

Jednotlivé regiony se čím dál více snaţí propagovat do zahraničí, coţ by  

v budoucnosti mohlo ovlivnit vývoj různých měst, míst a památek.  

Při zpracování forem dotazování hodnotím jako nejčastější osobní dotazování, to 

pouze potvrzuje  význam osobní komunikace v informačních centrech a míru důleţitosti 

jejich fungování. 
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Přejdu-li ke zhodnocení pozičních map, které jsem vytvořila na základě svého 

úsudku, mohu říci, ţe bilance vysoká kvalita = nízká cena je velikou příleţitostí 

vytvoření si hlavní pozici informačních center na trhu cestovního ruchu. 

Aktivitu Informačních center v Uničově  a Zábřehu ve formě propagace a účasti 

na rozvoji cestovní ruchu regionu hodnotím velice kladně. 

Návrhy a doporučení na zlepšení úrovně informačních center 

Cílem této podkapitoly je pomocí vyhodnocených výsledků navrhnout některá 

opatření, která by vedla ke zvýšení úrovně informačních center. 

Jedním ze společných nedostatků je navigační značení k informačním centrům, kdy se 

cedule nachází pouze přímo na budově IC. Jedním tedy z mých návrhů je umístění 

navigačních cedulí minimálně na vlaková a autobusová nádraţí, na kterých by byla 

uvedena i adresa daného IC. Pro návštěvníky města se tím zlepší orientace k IC a také je 

moţné, ţe viditelně umístěný znak podvědomě zapůsobí a na další potenciální 

zákazníky.  

Jako další společné doporučení pro všechny IC je tzv. Infobus, coţ je speciálně 

upravený autobus, který přiveze pestrou nabídku prezentačních materiálů o turisticky 

atraktivních místech Olomouckého kraje pro letní sezónu 2010. Připraveny jsou mapy, 

turistické průvodce, katalogy a speciální nabídky lázní, ubytovacích zařízení, zoo, 

muzeí, hradů, zámků aj. pro vyznavače turistiky všech věkových kategorií a zájmů. 

Uvnitř InfoBusu je přítomna vyškolená obsluha, která pomáhá při plánování výletů. 

Tento autobus zatím navštěvuje jen okresní města, ovšem podle mých informací, lze 

zaţádat o zařazení do seznamu navštívených měst. 

Je to velice efektivní forma propagace a ukázky sluţeb, které je IC schopno nabídnout. 

Pro IC Uničov a IC Zábřeh bych v budoucnu volila rozšíření prostorů a moţná 

 i počtu zaměstnanců vzhledem jejich vytíţenosti 

Tyto návrhy jsou podle mne základním kritériem pro zlepšení úrovně všech tří 

informačních center, jelikoţ IC Uničov a IC Zábřeh povinně dodrţují určitý předepsaný 

standard, není třeba nadále uvaţovat nad návrhy na zlepšení úrovně, protoţe si myslím, 

ţe jejich úroveň je na vysoké úrovni. 

Nadále bych se ráda zabývala IC Mohelnice, pro které jsem v předešlé kapitole 

věnovala část s názvem „Analýza prostředí regionu a města Mohelnice“. V této části 
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jsem se snaţila stručně popsat Mohelnicko a samotné město Mohelnice, tak aby z ní 

bylo jasné, jak je tento region atraktivní pro aktivní cestovní ruch.  

Jak se z analýzy můţete dočíst, je město a okolí atraktivní jak významnými 

českými památkami jako je např.: hrad Bouzov, Zámek Úsov nebo tvarůţkárna 

v Lošticích. V této části Olomouckého kraje aktivně probíhá rozvoj turistických  

a cyklistických stezek. 

Tato strategie rozvoje je v této době obrovským trendem, můţeme tedy počítat 

s moţným nárůstem návštěvníků. 

Návštěva Mohelnice se dá spojit s příjemnou návštěvou Mladečských jeskyní, 

blízkého Litovelského Pomoraví nebo se jen kochat výhledy na Nízký Jeseník.  

Je zde obrovský potenciál i pro historický turismus, kdy je Mohelnice obehnána 

středověkým opevněním se vstupními branami nebo památníky z období čarodějnický 

procesů a mnoho jiných historických památek. Toto vše je velice málo známé a také 

minimálně zmiňované.  

Vytvoření kvalitního IC a jeho účasti na vytvoření kvalitních propagačních 

materiálů, týkajících se zatraktivnění současně méně známých atraktivit města je tu 

nutností. Samozřejmá je zde i jeho účast na rozvoji cestovního ruchu přímo ve městě  

nabídka kvalitních sluţeb týkajících se jak samotného regionu, tak i regionů v jeho 

blízkosti. 

Jako první krok bych volila změnu prostorů nebo alespoň oddělení současných 

prostorů od městského úřadu. Rozšířila bych nabídku propagačních materiálů  

a doporučila bych začlenění se do certifikace informačních center. Zároveň bych také 

volila místo současného, odborný nebo alespoň proškolený personál, který je základem 

kaţdého IC. 

Pokud by bylo investováno do rozšíření a zkvalitnění IC, nepochybuji  

o zvýšeném pohybu návštěvníků ve městě. Kaţdopádně by se tento nárůst odrazil  

i v návštěvnosti místních atraktivit, restauračních či ubytovacích zařízení a tím pádem 

by i vzrostl samotný příjem do městského rozpočtu. 

Na zaloţení IC by mělo mít hlavní zájem samotné vedení města, které by mělo 

podpořit rozvoj cestovní ruchu v daném regionu. 
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6. ZÁVĚR 

 Hlavním cílem bylo poukázat na rozdíly mezi certifikovanými  

a necertifikovaným IC, tak aby bylo jasné, ţe kvalitní IC je v současné době nedílnou 

součástí kaţdého regionu. 

Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části jsem se zabývala definováním 

pojmů spojených s informačním centrem. 

 V praktické části jsem provedla výzkum pomocí metody pozorování a anketního 

dotazování. 

Prostřednictvím výzkumu v terénu jsem se snaţila zhodnotit kvalitu úrovně 

poskytovaných sluţeb, tří informačních center nacházejících se v přibliţně stejně 

velkých městech z pohledu hustoty populace, kdy jsem srovnávala teorii s praxí.  

Šetření, které bylo průběţně hodnoceno, obsahuje několik fází, které byly 

podrobněji analyzovány a ohodnoceny. Hodnocení jsem stavěla především na mém 

subjektivním pohledu a mých odborných znalostech. 

Jako budoucí odborník v oboru jsem hodnotila profesionální a odborný přístup 

zaměstnanců, coţ jeden z nejdůleţitějších faktorů, který dělá IC kvalitním. 

V závěru práce bych dodala, ţe turistická informační centra je moţné vnímat 

jako nástroj cestovního ruchu a to z dvou pohledů. První jako nástroj cestovního ruchu  

a druhů jako destinační management, který je významnou součástí řízení destinace. 

Informační centrum svou činností přispívá k propagaci dané oblasti, podílí se na 

různých akcích cestovního ruchu, především však podává bezplatný informační servis 

zákazníkům, ať uţ to jsou turisté nebo místní občané. 
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SEZNAM ZKRATEK 

Apod. – a podobně 

A.T.I.C. – asociace turistických informačních center 

CR – cestovní ruch 

ČCCR – česká centrála cestovního ruchu 

ČR - Česká republika 

EU - Evropská unie 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

IC – informační centrum 

Popř. – popřípadě 

PSČ – poštovní směrovací číslo 

Tzn. – to znamená 

Tzv. - tak zvané  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



SEZNAM CIZÍCH SLOV 

Czechpoint – Český podací, ověřovací a informační národní terminál 

CzechTourism – Česká centrála cestovního ruchu 

Destinace – turistický cíl, místo, lokalita. 

Monitoring – sledování 

Ticketportal – prodejní síť vstupenek nesportovní a kulturní akce 

Piktogram – grafický znak znázorňující pojem nebo sdělení obrazově (např. dopravní   

          značky) 

Databanka – banka dat 

Koncepce – pojetí, rozvrţení, představa 

Mikroregion – malý územní celek vzniklý např. dobrovolným sdruţením (svazkem)  

   několika obcí společně usilujících o ekonomický, kulturní a sociální   

   rozvoj 

Design – vzhled, tvar; návrh tvarování výrobku sjednocující funkční účelnost a   

    estetický vzhled 

Analýza – rozbor, rozklad, postup od abstraktního ke konkrétnímu 

Spektrum – rozděleni četnosti jevu v závislosti na měřitelném parametru 

Subregion – podoblast, část oblasti 
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