
Zpráva o činnosti MIC za rok 2011 
 
 
Město Strakonice 
Městské informační centrum Strakonice 
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
IČ: 00251810, DIČ CZ00251810 
  
 
 
- počet stálých pracovníků: 2   
- jazyková vybavenost: nj, aj,fj (zákl. znalost) 
- pracovní doba: 
  květen – září     Po – Pá   8 – 18, So  9 – 13 hodin  
  říjen – duben     Po – Pá   8 – 16, St   8 – 18 hodin 
 
- MIC Strakonice je certifikovaným IC podle standardu CzechTourism 
- MIC Strakonice je členem Asociace turistických informačních center České republiky 
(A.T.I.C. ČR), certifikát kategorie B 
 
 

V roce 2011 navštívilo městské informační centrum 6 720 lidí, z toho 242 cizinců. Nejvíce 
zahraničních turistů bylo tradičně z Německa. Služeb infocentra využili ale také Angličané, 
Francouzi či Američané a Rusové. Do statistiky nejsou zahrnuti turisté a zákazníci, kteří 
využívají informací pravidelně zveřejňovaných ve vstupní hale nebo si kupují vstupenky 
v samoobslužném kiosku.  
Minulou turistickou sezonu MIC zahájilo jako každý rok akcemi Aprílové bruslení městem a 
Strakonické vítání léta. MIC se v roce 2011 zapojilo do projektu Rožmberský rok, který 
vyhlásil Jihočeský kraj k 400. výročí úmrtí posledního člena rodu Petra Voka. Cílem bylo 
připomenout historickou úlohu rodu Rožmberků i jeho kulturní a společenské dědictví, které 
ovlivnilo jižní Čechy. V MIC byl k dispozici například Průvodce nejzajímavějšími místy 
našeho kraje vydaný v rámci projektu. V souvislosti s touto akcí zde byla v nabídce i kniha 
Páni ze Strakonic – Vládci Prácheňska a dobrodinci johanitů od Miroslava Svobody, která 
patřila k nejprodávanějším publikacím minulého roku. 
V roce 2011 se město Strakonice poprvé zapojilo do projektu Jihočeského pohádkového 
království nazvané  Poznávání památek za letních úplňků. Ve Strakonicích se tak 13. 8. 
uskutečnila první Procházka městem za magického úplňku, které se zúčastnilo přes 300 lidí.  
Sezona byla ukončena Slavnostním zahájením adventu s tradičním zvonkovým průvodem a 
vánoční výstavou výtvarných děl na téma Andělé a čerti. Ve foyer městského úřadu jich bylo 
vystaveno na 350  od 187 tvůrců. 
MIC také začalo spolupracovat s občanským sdružením MAS LAG Strakonicko a propagovat 
místní produkty, které získaly ochrannou známku Prácheňsko regionální produkt. 
 
 
 
Do Městského informačního centra zavítalo v roce 2011 o 2 265 turistů méně než předchozí 
rok. Vyplývá to ze srovnávacích tabulek (viz příloha) i výročních zpráv. Ubylo i zahraničních 
turistů. Loni jich do MIC přišlo 242, předešlý rok 343. Pokles návštěvnosti lze s největší 
pravděpodobností připsat rekonstrukci Velkého náměstí, která skončila v listopadu 2011 a 
také tomu, že se nekonal dudácký festival. Nejvíce turistů infocentrum navštívilo tradičně 



během jarních a letních měsíců. Nejvyšší návštěvnost zaznamenalo v srpnu, kdy jeho služeb 
využilo 1092 lidí. 
Během roku vyřídilo MIC 615 e-mailových dotazů, meziročně o 142 méně. Prostřednictvím 
České pošty se na něj obrátilo 240 tazatelů.  Na telefonní ústředně linky 111 bylo přijato  3 
451 hovorů, většina z nich byla přepojena na pracovníky jiných agend. 
Nejčastější dotazy se týkaly tipů na výlety pro jednotlivce i rodiny s dětmi a také na trasy 
vhodné pro cykloturistiku. K dispozici jsou letáky s odpovídajícími informacemi, mapy a 
cykloprůvodci. 
V roce 2011 mělo MIC v nabídce 488 druhů zboží, z toho 146 bylo v komisním prodeji.  
Počet dodavatelů zůstává na čtyřech desítkách. S některými po každoročním vyúčtování MIC 
může ukončit spolupráci, noví ho oslovují se svými nabídkami. Zboží MIC bylo opět předáno 
do komisního prodeje šesti odběratelům (ŠK, MSP, CIAO, Městské muzeum ve Volyni,  
Kemp Podskalí - Michal Polata, obec Slaník). 
Strakonice se v roce 2011 prezentovaly na čtyřech veletrzích cestovního ruchu, a to na 
Regiontour Brno, Holiday World Praha, Jihočeský kompas České Budějovice a ITEP Plzeň. 
Pracovnice MIC také každý měsíc aktualizují nabídku společenských, kulturních, 
vzdělávacích či sportovních akcí ve Strakonicích na webových stránkách, jako například 
www.otavskaplavba.cz nebo www.jiznicechy.cz. 
Za rok 2011 bylo ve Zpravodaji za MIC zveřejněno pět článků v číslech: 2x1/2011, 2/2011, 
6/2011 a 9/2011.  
 
Nabízené letáky 
plnobarevný tisk 
Procházka městem – čj, aj, nj 
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 
Technické zajímavosti Strakonic a okolí 
Rozhledny v okolí Strakonic 
 
Novinky a změny v roce 2011 
- instalován pořadač na propagační materiály Jihočeského kraje 

 
 
Pořádané akce 
- Strakonické vítání léta – 30. 4. 2011 
(s Aprílovým bruslením městem –  29. 4. 2011) 
Součástí akce byl například Pochod kapra Jakuba, na nějž se registrovalo 179 dětí. 
Cyklovýletu se zúčastnilo 125 lidí, meziročně o zhruba dvě desítky více. Celkový počet 
účastníků akce se odhaduje na 700 až 800.  Tématem roku byly čarodějnice.   



- Procházka městem za magického úplňku (13. 8. 2011) – účastnilo se zhruba 300 lidí 
- Slavnostní zahájení adventu – 27. 11. 2011 
Tématem předvánoční soutěže pro rok 2011 byli Andělé a čerti. Celkem nám 187 tvůrců 
odevzdalo na 350 prací. Veřejného hlasování o vítězích se zúčastnilo 236 lidí. Na slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu se přišlo podívat podle odhadů zhruba 1000 lidí, adventní 
koncert přilákal do kostela sv. Prokopa zhruba 100 – 150 lidí. Doprovodný program 
v Zámecké galerii, kde se konala výstava loutek A. Křešničky, navštívilo 291 lidí, vánoční 
výstavu Od Cecilky po koledu v Kapitulní síni zhlédlo 350 lidí. Představení pro děti 
v Rytířském sále se zúčastnilo přes 100 školáků a předškoláků. 
 
 

 
Strakonické vítání léta, vystoupení RM Dance              Slavnostní zahájení adventu 
 
    
 
Spolupráce 
- účast na veletrzích ve spolupráci  s oddělením CR 
- pomoc při zajištění Václavské pouti 
- pomoc při organizaci akce Procházka  městem za magického úplňku 
 
Rozšíření pracovní doby MIC 
- 11. 6. 2011 – DEP Strakonická 100 a Po stopách Švandy dudáka - od 06:00 do 13:00  
 
Kontrola 
- 6. 12. - kontrola z A.T.I.C. 
 
 
 
Zpracováno v lednu 2012 
 
Petra Měšťanová, Olga Maroušková, Eva Janochová                                                                  
 
 
 



Statistika návštěvnosti 2011
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