
                                                   

Zpráva o činnosti MIC za rok 2010 
 
 
- za rok 2010 bylo ve Zpravodaji zveřejněno celkem 9 článků v číslech: 1, 2, 4, 6, 10, 11-2x, 
12-2x/2010 
 

Za minulý rok navštívilo městské informační centrum 8 535 návštěvníků převážně z České 
republiky. Ze zahraničí k nám zavítalo nejvíce turistů z Německa, dále pak Anglie, ale také i 
Francie. Minulou sezonu jsme přivítali jako každoročně akcí Aprílové bruslení městem a 
Strakonické vítání léta. Pro návštěvníky jsme připravili nové propagační materiály. Jedním 
jsou přírodní atraktivity města a druhým je gastronomická pozvánka do Strakonic, kde se 
dozvíte recept jak uvařit pravou strakonickou pivní polévku  a získáte přehled o stravovacích 
a ubytovacích zařízení. Pro Váš velký zájem jsme doplnili naší nabídku o informační listy 
wellness služeb, naučných a turistických stezek i zážitkové turistiky na Strakonicku. 
Nejprodávanější publikací za předchozí rok byla určitě kniha bývalého strakonického 
kriminalisty Jaroslava Andrlíka, Přirozená plachost, která je plná zážitků a zkušeností z jeho 
bohaté policejní praxe. V závěru roku pak DVD se záznamem Mezinárodního dudáckého 
festivalu a novým filmem o našem městě Strakonice dnes. Sezonu jsme úspěšně zakončili 
Slavnostním zahájením adventu, tradičním zvonkovým průvodem a vánoční výstavou 
výtvarných děl na téma Sněhuláci. Ve foyer městského úřadu jste tak mohli shlédnout 
přibližně 300 sněhuláků všelijakých podob a velikostí. 

(zveřejněno v lednovém čísle Zpravodaje 2011) 
 
V roce 2009 zavítalo do MIC 9 723 návštěvníků. Mezi převažující částí domácích turistů však 
nejsou výjimkou ani klienti z anglicky, německy, francouzsky nebo rusky hovořících zemí. 
Nejčastěji byly kladeny dotazy na možnosti výletů v oblasti poznávací turistiky (otevírací 
doby hradů, zámků a muzeí). Trvalý zájem byl především o strakonický hrad, středověký 
vodní mlýn v Hoslovicích nebo Naučnou stezku Švandy dudáka. Vyřízeno bylo 980 
telefonických a 390 e-mailových dotazů. 
K prodeji nabízíme více než 450 druhů zboží. Celý sortiment je zaměřen na přímou propagaci 
města Strakonice a Jižních Čech. Nejprodávanější publikace: Zakázaná Šumava, Šumava 
kouzelná a umírající, Příběhy starých cest Šumavy, Šumava z ptačí perspektivy a turistický 
průvodce historií a přírodou Pošumaví a Povydří (3).                                                                               
(zveřejněno v únorovém čísle Zpravodaje 2010) 
 
Z výročních zpráv a srovnávacích tabulek (viz příloha) vyplývá, že do Městského 
informačního centra v roce 2010 zavítalo o 1 188 turistů méně, paradoxně však o 24 
zahraničních turistů více. Pokles se dá s největší pravděpodobností připsat rekonstrukci 
náměstí. Nejvíce turistů nás shodně navštívilo v jarních a letních měsících, tedy v době 
„turistické sezony“. 
 Dále můžeme vidět, že se zvýšil počet vyřizovaných e-mailových dotazů, a to více jak 
dvojnásobně. Tato skutečnost zřejmě vyplývá z toho, že stále stoupá počítačová gramotnost 
lidí a vyřizují své dotazy z pohodlí domova. 
K nejoblíbenějším knižním titulům patřila oproti roku 2009, kdy jasně vedly knihy o Šumavě, 
publikace bývalého strakonického kriminalisty Jaroslava Andrlíka, Přirozená plachost, která 
je plná zážitků a zkušeností z jeho bohaté policejní praxe. Absolutním prodejním hitem se 
ovšem stalo nové DVD „Strakonice dnes“. Jen za první měsíc (prosinec) se prodalo 80 ks. 
Nejčastější dotazy patřily tipům na výlety jak pro jednotlivce, tak pro rodiny s dětmi. Díky 
poptávce z roku 2009 jsme mohli těmto skupinám poskytnout letáky odpovídající jejich 
požadavkům (viz nové letáky). 



 V roce 2010 jsme měli v nabídce 480 druhů zboží. Z tohoto počtu jsme měli v komisním 
prodeji celkem 133 druhů zboží od 45 různých dodavatelů. Tento počet se každým rokem 
mění. S některými dodavateli po každoročním vyúčtování můžeme ukončit spolupráci, noví 
nás oslovují se svými nabídkami. Naše zboží jsme předali do komisního prodeje 6 
odběratelům (ŠK, MSP, CIAO, Městské muzeum ve Volyni, Infocentrum Vodňany, Kemp 
Podskalí - Michal Polata). 
 
 
Novinky a změny v roce 2010 
  - pořízen a od března nainstalován nový pokladní systém Helios  
  - na přelomu roku 2010/2011 nainstalován systém monitoring návštěvnosti  
   (zřízen na základě smlouvy s CzechTourismem a instalován ve všech členských 
informačních centrech) 
  - na přelomu roku 2010/2011 pořízen nový infokiosek na prodej vstupenek (dotace ROP) 
  - přemístěna na IC telefonní ústředna Městského úřadu Strakonice – celkem bylo na této 
lince  
    od 1. 1. do 31. 12. 2010 odbaveno 5 532 hovorů ( průměrně 21 hovorů každý pracovní den) 
  - zrušen fax - přesunut do kanceláře CR 
  - pořízen a instalován závěsný systém na vystavení zboží  
  - IC odděleno od pokladny dřevěnou přepážkou  
  - instalována klimatizace 
  - od května 2010 zprovozněny nové webové stránky města Strakonice – pod sekcí turista 
mohou lidé  
    najít informace o MIC, kalendář akcí a tipy na výlety (i ke stažení) 
     
 Nové produkty 
   - TZ ke konání 19. MDF  
   - pohlednice Výletka – získala 4. místo v XVI. ročníku soutěže „O nejhezčí turistickou 
pohlednici  
                                        Jihočeského kraje 2010“ 
   - dřevěné sirky 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ve spolupráci s CR: 
  - turistická mapa Strakonicko, Blatensko, 
Vodňansko  
    (vydáno ve spolupráci s SMOOS) 



  - DVD Strakonice dnes 
 
Nové letáky 
plnobarevný tisk 
Přírodní atraktivity Strakonic – čj, aj, nj 

Gastronomická pozvánka do Strakonic – s přehledem  
stravovacích a ubytovacích kapacit 
Dovolená na Otavě 
trhací mapa – plán města   
 
 
kopírované 
Wellness služby na Strakonicku 
Zážitková a venkovská turistika na Strakonicku – zaměřeno  
především na mladší populaci 
Turistika na Strakonicku – turistické trasy vedoucí ze Strakonic 
Cyklotrasy na Strakonicku   
Naučné stezky na Strakonicku 
 
Pořádání akcí 
 - Strakonické vítání léta – 24. 4. 2010 
   (s Aprílovým bruslením městem – 23. 4. 2010) 
  - Slavnostní zahájení adventu – 28. 11. 2010 
   (spojeno s vyhlášením soutěže pro děti – téma roku 2010 „Sněhuláci“) 
 
Stánkový prodej 

  - 24. 4. 2010 – Strakonické vítání léta + stánek Otavská plavba 

  - 26. – 29. 8. 2010 - 19. Mezinárodní dudácký festival  

Spolupráce 
 - účast na veletrzích ve spolupráci s oddělením CR 
 - Týden Otavské plavby na Staroměstském náměstí – 7. – 11. 6.  
 - Den otevřených dveří – strakonický hrad - víceúčelové sály – 19. 8.  
 - pomoc při zajištění Václavské pouti 

Výstavy ve foyer MIC 
 - Zimní safari - duben  
 - Na kole do Evropského parlamentu – 12. 7. – 2. 8. 
  
Rozšíření pracovní doby MIC 
12. 6. 2010 – pochod Klubu českých turistů – 6.00 –13.00 hodin 
26. – 29. 8. 2010 – 19. MDF  
 27. 8.     8.00 – 20.00 hodin 
 28.8.      9.00 – 18.00 hodin 
9. 8.   10.00 – 13.00 hodin 
 
Zpracováno v lednu 2011 



PŘÍLOHA  
 
 

Statistika návštěvnosti 2010
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Statistika služeb 2010
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