
 

 

 

 

 

Město Ústí nad Orlicí 

 

PROJEKT V1 

Plánovač výletů - informační kiosek  

pro návštěvníky i občany města Ústí nad Orlicí 

 

MÍSTO REALIZACE 

Prostor před hlavním vlakovým nádražím v Ústí nad Orlicí. 

 

POPIS NÁVRHU 

Představte si následující situaci. Je léto a vy cestujete vlakem po České republice. Vaši známí vám kdysi 

vyprávěli, že jednou byli v Ústí nad Orlicí. Je tam prý krásná vila, aquapark a nějaká italská restaurace. 

Vy zrovna jedete z Prahy do Brna a vidíte ceduli Ústí nad Orlicí, a tak se náhle rozhodnete, že vystoupíte. 

Projdete podchodem a objevíte se v prostoru před nádražím. V tom si ale uvědomíte, že to tady vůbec 

neznáte, navíc ani nemáte data, abyste si mohli nějaké informace vyhledat. To však není žádný 

problém, vaše kroky totiž povedou k Plánovači výletů. Plánovač výletů je váš průvodce městem, který 

se dokáže přizpůsobit vašim požadavkům a podá vám informace, které budete potřebovat k pohybu 

ve městě. Plánovač výletů není úřední deska ani billboard, je to informační kiosek pro návštěvníky i 

občany města, kteří jeho přítomnost ocení a pomůže jim v plánování volného času ve městě. Tento 

plánovač vám mimo jiné představí zajímavá místa ve městě a jeho blízkém okolí, tipy na výlety, 

restaurace a kavárny, kulturní a sportovní akce a mnoho dalšího. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

Součástí tohoto kiosku bude chytrý plánovač výletů. Půjde o speciální software, který nejdříve 

identifikuje návštěvníka a jeho potřeby. Např. zda jde o rodinu s malými dětmi, manželský pár v 

důchodovém věku či partu kamarádů. Zeptá se vás, jak dlouhou dobu chcete ve městě strávit, kolik km 

máte v plánu nachodit a jestli chcete navštívit nějakou památku, restauraci nebo sportovní akci, která 

právě probíhá. Na základě těchto odpovědí vám přístroj nabídne unikátní možnosti výletu přímo podle 

vašich požadavků. Kromě této funkce bude přístroj nabízet mapu s místy a podniky ve městě a jeho 

okolí, kalendář kulturních a sportovních akcí, aktualizované otevírací doby, fotogalerii a také možnost 

napsat recenzi. Hlavními 3 pilíři jsou funkčnost, aktuálnost a čistota. Tento přístroj bude vizitkou města, 

proto bude důležitá jeho pravidelná údržba. Kiosek se bude nacházet ve venkovním prostředí před 

hlavním nádražím v Ústí nad Orlicí, ale měl by být chráněný alespoň přístřeškem. Bude upevněný k 



zemi a zabezpečený kamerou, aby nedošlo k jeho krádeži či poškození. Bude sloužit lidem 24 hodin 7 

dní v týdnu a neustále tak podporovat cestovní ruch ve městě, zvyšovat konkurenceschopnost města 

a budovat povědomí o zajímavých místech ve městě a jeho okolí pro široký okruh veřejnosti. 

 

ODHADOVANÝ ROZPOČET 

Do 300 000 Kč. 

 

 

 

 


