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Provozní záležitosti 
 

Otvírací doba informačního centra  

květen – září  po-pá   8-18   so 9-13 hod. 

říjen – duben  po, út, čt, pá  8-16    st 8-18 hod. 
 

Vedoucím městského informačního centra je Bc. Eva Janochová. Pracovníky, kteří hovoří 

anglicky, německy a jeden také ovládá základní znalost francouzštiny, jsou Olga Maroušková, 

DiS. a Bc. Šárka Kuřinová. Z důvodů dlouhodobé nemoci od června do října byl nepřetržitý 

provoz zajištěn pracovníky oddělení cestovního ruchu MěÚ Strakonice.  

V průběhu roku došlo při zvláštních příležitostech k rozšíření otvírací doby: Po stopách 

Švandy dudáka (13. 6.), Mezinárodní dudácký festival (25.-27. 8.). K uzavření dochází jen v 

době inventury v závěru roku. 

 

Certifikace a kontroly 

MIC Strakonice je členem Asociace turistických 

informačních center České republiky (A.T.I.C. 

ČR). Je certifikovaným IC podle  jednotné 

klasifikace turistických informačních center ČR. 

Infocentrum splňuje podmínky pro standard 

udělené třídy B.  

23. června bylo infocentrum hodnoceno v rámci  

mystery shoppingu 97,6 %, jde o metodu 

hodnocení kvality poskytovaných služeb formou 

tajného nákupu.  

 

Návštěvnost 

V letošním roce navštívilo informační centrum celkem 8146 návštěvníků. Cizinci tvořili 

necelá 4 % (310 cizinců). Byli to převážně turisté z Německa, Velké Británie a nebo také ze 

Slovenska. Informační centrum navštívil dokonce jeden turista až z Mexika. Do statistiky 

nejsou zahrnuti lidé, kteří využívali informace nabízené ve vstupní hale infocentra nebo si  

koupili vstupenky v samoobslužném kiosku. 
 

Na telefonní linky 383 700 700  a 383 700 701 bylo přijato celkem 959 hovorů.  
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Obecně závazná vyhláška města o nočním klidu č. 7/2016 

V informačním centru byl ukončen příjem žádostí o povolení výjimky z OZV města 

Strakonice o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města na základě 

novely zákona o přestupcích provedené zákonem č. 204/2015 Sb. 

Zastupitelstvo města Strakonice schválilo 14. prosince novou obecně závaznou vyhlášku 

města o nočním klidu s účinností od 1. 1. 2017. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je 

stanovení výjimečných případů, při nichž se doba nočního klidu nevymezuje, v době oslav 

konce roku a vítání nového roku, v době konání tradičních slavností (Jamboree, Pivovarská 

pouť, oslavy založení města, Strakonický rockový fest, festival Strakonice nejen sobě, 

Václavská pouť) a v době konání akce nadregionálního významu (mezinárodní dudácký 

festival).  

 

Strakonická šifra 

I v roce 2016 byl o Strakonickou šifru velký zájem. Odměnu si vyzvedlo na 229 luštitelů této 

questingové hry. Principem hry je na jednom z výdejních míst (MIC, muzeum) získat hrací 

kartu, dle mapy projít město, vyluštit tajenku a přijít do informačního centra, kde každý 

hledač se správnou odpovědí obdrží odměnu. Hra návštěvníky upozorňuje na zajímavá místa, 

u kterých se musí zastavit a správně odpovědět na otázku z hrací karty. Nejen lidé ze 

Strakonic, ale i turisté z okolních měst neskrývali radost ze správně vyluštěné tajenky.  

 

Prezentace na veletrzích CR 

Strakonice se v roce 2016 prezentovaly společně s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a 

Jihočeským krajem na dvou veletrzích cestovního ruchu:  

 

Regiontour Brno 14.–17. 1. 2016 – tématem jižních Čech na rok 2016 bylo Jižní Čechy 

olympijské - Olympiáda v Rio de Janieru.  
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Holiday World Praha 18.–21. 2. 2016 – výstavní plocha Jihočeského kraje byla zaměřena 

opět na Jižní Čechy olympijské.  
 

Se samostatným výstavním stánkem se Strakonice prezentovaly na západočeském veletrhu 

zaměřeném na turistiku pro rodiny s dětmi ITEP 15.–17. 9. 2016 v Plzni. 

 

Turistická oblast Prácheňsko a Pošumaví 

V souladu s koncepcí rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2015 – 2020 byla na našem 

území k 1. únoru 2016 certifikována nová turistická oblast. Vznikla spojením několika 

místních akčních skupin (MAS Pošumaví, MAS Blatensko, MAS Brána Písecka, MAS 

Strakonicko a MAS Vodňanská ryba). Tato turistická oblast tak propojuje dva kraje – 

Plzeňský a Jihočeský, což je velkou výhodou pro přilákání nových turistů. Ve Strakonicích 

sídlí kancelář v Zámku čp. 1. Městské informační centrum v průběhu roku spolupracovalo 

s kanceláří formou poskytování a výběru informací z oblasti cestovního ruchu. 

 

Facebook 

Za rok svého fungování získalo Městské informační centrum na facebooku 421 

příznivců. Na stránce byly zadávány a sdíleny kulturní příspěvky mimo jiné od 

města Strakonice, Městského kulturního střediska Strakonice, Šmidingerovy 

knihovny, TO Prácheňsko a Pošumaví či Artwall Strakonice.  

 

Webové stránky, Zpravodaj města Strakonice, www.hradstrakonice.cz 
Infocentrum spravuje některé části oficiálního webu města Strakonice a Otavské plavby 

www.strakonice.eu, www.otavskaplavba.cz ale také www.hradstrakonice.cz Do kalendáře 

akcí jich zapíše za rok přes 500, publikuje aktuality – o novinkách v sekci turista a volný čas  

či Zpravodaji města Strakonice.  

 

Na webových stránkách města Strakonice v sekci turistika vznikla nová podkategorie Pro 

rodiny, která zahrnuje informace o dětských hřištích, zážitcích či exkurzích v našem městě. 

 

Další služby 

Informační centrum půjčuje klíče od židovského hřbitova. Pro ně si v průběhu roku přišlo 12 

lidí, tedy stejně jako v roce minulém. Klíče jsou k dispozici dále také v Muzeu středního 

Pootaví či Infocentru pro seniory. Správu hřbitova zajišťuje Židovská obec se sídlem v Praze. 

 

Akce  

Strakonické vítání léta 23. 4. 2016 

V sobotu 23. dubna byla společně s Nadací jihočeské 

cyklostezky a za finanční podpory Jihočeského kraje zahájena 

na strakonickém hradě turistická sezona. Vcelku slunečný den 

začal cyklistickým výletem směrem na Hoštice u Volyně a 

Helfenburk. Cyklisté si mohli vybrat ze tří tras – 20, 40 a 53 

km. Nejvíce se jich registrovalo na 20 a 53km trasu - obě 

absolvovalo shodně 47 cyklistů. Celkem se tak na cyklovýlet 

do okolí vydalo na 125 milovníků jízdy na kole. Pro pěší byl 

připraven pochod nordic walking směrem na Střelu – Habeš. 

Tohoto pochodu se zúčastnil i bývalý strakonický olympionik 

z Tokia z roku 1964 – Jindřich Vágner. Spolu s 24 pěšími 

turisty se vydal na 12 km trasu kolem Strakonic. Ve 13 hod. 

započal odpolední program Jaroslav Uhlíř, který rozezpíval 

celé nádvoří (cca přes 500 diváků) svými hity z pohádek jako 

http://www.strakonice.eu/
http://www.otavskaplavba.cz/
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Skřítkové tesaři, Hlupáku najdu tě či Vadí nevadí. Děti pak mohly zhlédnout pohádku O 

milostném psaníčku od českobudějovického Divadla KOS. Kulturní program doplňovaly 

v mezičasech taneční vystoupení od DDM Strakonice (moderní gymnastika, mažoretky, break 

dance) či od Capoeira Tribo Unida (brazilské bojové umění s prvky tance).  

Souběžně ve 13.00 hod. odstartoval pro děti tradiční soutěžní Pochod kapra Jakuba s úkoly a 

tvořivými dílnami připravenými ve spolupráci oddělení cestovního ruchu městského úřadu a 

dětského zastupitelstva, Šmidingerovy knihovny, RC Beruška a DDM Strakonice. Pro hrací 

kartu si přišlo 165 dětí. Pro sportovce bylo připraveno losování o zajímavé ceny, kromě 

dárkových tašek tak mohli účastníci vyhrát i krásné koloběžky. Ti, které neodradil podvečerní 

déšť, si mohli poslechnout na závěr rockovou skupinu Hamr.  Akce se zúčastnilo přes 700 

diváků. Během dne byly otevřeny všechny prostory strakonického hradu – v knihovně výstava 

Olympionici a sportovní příležitosti města Strakonice, v muzeu výstava Řeka Otava vypráví 

či Impresionismus Karolíny Borecké a v bývalém panském pivovaru Orbis Pictus: Europa, 

Největší obraz světa – nekonečné plátno.  

Prohlídka města za magického úplňku - Pátrání v minulosti - 16. 9. 2016 

Jen chvilku před začátkem prohlídky v 19.15 hod. ustal déšť. 

Při náhodném setkání pekařky Kateřiny a Václava ožily 

obrazy z dob dávno minulých. Městským opevněním pod 

Rennerovými sady otřásl vpád švédských vojáků v podání 

SHŠ Markýz ze Strakonic, na náměstí zkoušela Mladá 

dudácká muzika zase uvítací melodii pro vzácnou návštěvu, 

která se do města chystala, a nechyběl ani taneček. V 

podchodu a na nábřeží u lávky se v mlžném oparu schovali 

vodník i vodní žínky z DS Čelakovský. Průvodci cestou připomínali často zapomenuté 

příběhy nebo strakonické klepy. A to už od hradu zněla píseň Jede král. Hrad poctil svou 

návštěvou Karel IV. DS Tyjátr Horažďovice sehrál muzikál Noc na Karlštejně u příležitosti 

700 let od narození našeho Otce vlasti. Venkovní scéna jen s využitím hradních schodišť a 

podloubí za speciálního nasvícení dala vyniknout středověké magičnosti hradního areálu.  

Prohlídky se zúčastnilo kvůli nepřízni počasí cca 200 diváků. Akce byla podpořena z 

dotačního programu Jihočeského kraje. 

 

Slavnostní zahájení adventu 27. 11. 2016 

První adventní neděle patřila ve Strakonicích tradičně 

akci Slavnostní zahájení adventu. Její program byl stejně 

jako v minulých letech nabitý a nechybělo několik 

novinek. Poprvé se na Velkém náměstí konaly adventní 

farmářské trhy s vánoční tematikou, farář Roman 

Dvořák pokřtil vánoční medový speciál Dudák - 

Měšťanského pivovaru Strakonice a poprvé se na 

koncertu v kostele vybíralo dobrovolné vstupné ve 

prospěch Městského ústavu sociálních služeb (MěÚSS). 

Jako každý rok byli na akci vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže Vánoční dárek, kterou 

pořádá Městské informační centrum Strakonice, přišla Ledová královna a na závěr vystoupila 

v kostele sv. Markéty zpěvačka Dasha. Návštěvníci koncertu vhodili do připravené pokladny 

na dobrovolné vstupné 12 501 korun, které budou použity  na nákup hydraulické zdviže pro 

Městský ústav sociálních služeb Strakonice. 

 

 

 

 



 5 

 

 

Spolupráce  

Sportovní hry seniorů 6. 9. 2016 

Informační centrum vypomáhalo Infocentru pro seniory s přípravou prvního ročníku. Program 

by speciálně upraven pro věkové kategorie 60 a více let. Podrobně je akce zpracována ve 

zprávě o činnosti ICS.  

 

Výstavy 

Vánoční dárek 9. 11.–31. 12.  

Ve foyer MěÚ proběhla jedna výstava – a to tradiční zimní na 

téma Vánoční dárek. V soutěži bylo vystaveno na 84 děl. Během 

výstavy probíhalo týdenní hlasování veřejnosti, které určilo 

nejlepší práce jednotlivých kategorií (MŠ; 1. stupeň ZŠ; 2. stupeň 

ZŠ; studenti a dospělí). Celkem bylo odevzdáno 510 hlasovacích 

lístků. Nejlepší práce byly vyhlášeny na Slavnostním zahájení 

adventu na Velkém náměstí v neděli 27. 11.   

  

Výstava Olympionici a sportovní příležitosti města Strakonice 6. 4.-2. 5.  

Expozice byla vytvořena oddělením cestovního ruchu ve vstupní 

hale Šmidingerovy knihovny. Zpracovány byly informace o 

Jindřichu Vágnerovi, Josefu Jánském, Miloši Bečvářovi, Evě 

Blažkové, Jiřím Prokopiusovi, MVDr. Miroslavu Vondřičkovi, 

Romanu Turkovi a Alexandru Salákovi. Po skončení výstavy 

byla umístěna ve sportovní hale STARZ. Výstava byla 

připravena v rámci projektu Jižní Čechy olympijské, aby 

připomněla jména těch, kteří město proslavili ve sportu. 

 

Nabízené tištěné propagační materiály 

 Akce 2016 (termíny nejvýznamnějších kulturních a 

sportovních akcí ve Strakonicích) 

 Strakonický hrad - Žijeme v památkách (čj, nj, aj) 

 Procházka městem (čj, nj, aj) 

 Přírodní atraktivity (čj, nj, aj) 

 Naučná stezka Švandy dudáka 

 Dovolená na Otavě 

 Barokní památky Strakonicka 

 Bezbariérově nejen po památkách ve Strakonicích  

 Trhací mapa - plán města 

 Strakonická šifra – hrací karta 

Propagační materiály jsou pravidelně distribuovány do všech okolních informačních center 

v Jihočeském kraji, k dispozici jsou ale také v Muzeu středního Pootaví Strakonice, 

Šmidingerově knihovně, mapovém centru v zámku nebo v některých ubytovacích kapacitách 

a kempech ve Strakonicích. Pravidelně jsou doručovány do Informačního centra agentury 

CzechTourism v Praze na Staroměstském náměstí a na veletrhy. 
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Kopírované propagační materiály 

 Tipy na výlety: Rodiny s dětmi na Strakonicku, Teenageři na Strakonicku, 

Senioři na Strakonicku, Školy a skupiny dětí na Strakonicku 

 Wellness služby Strakonice 

 Zážitková a venkovská turistika na Strakonicku 

 Turistika na Strakonicku 

 Cyklotrasy na Strakonicku 

 Naučné stezky na Strakonicku 

 Technické  památky 

 Rozhledny v okolí Strakonic 

 Kostely ve Strakonicích 

 Dva dny ve Strakonicích na Otavě 

 Otavská plavba dětem – herní plán 

 Gastronomická pozvánka do Strakonic - s přehledem stravovacích a ubytovacích 

kapacit 

Prodej 

Zajímavými publikacemi roku 2016 byly např.  kniha partitur strakonického rodáka a učitele 

Vojtěcha Hrubého – Zadudej, dudáčku, jak umíš…, fotografická kniha Okamžiky živé 

přírody s vyprávěním šumavského zoologa Ivana Lukeše, který pomáhal Václavu 

Chaloupkovi s večerníčky, a vystřihovánky strakonického hradu od firmy Betexa s. r. o. 

Odběrateli komisního zboží byly i v letošním roce Cestovní kancelář CIAO, Kemp Podskalí, 

Knihkupectví Kanzelsberger, a. s., a Muzeum středního Pootaví.  

V infocentru se i v tomto roce prodávaly vstupenky na kulturní akce (8) pořádané nejen ve 

Strakonicích.  
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2016 

Měsíc 

Celkem 

návštěvníci 

 (domácí +  

zahraniční) 

Telefony, e-maily, pošta 
  

Tržby 

(v Kč) 

Přijaté  

platby  
(v Kč) 

Vstupenky, 

 provize 
(v Kč) 

Příjem 

celkem 

(Kč)  telefony e-maily pošta 

Leden 245 27 3 23 4150     4150 

Únor 402 66 8 4 7320     7320 

Březen 360 36 8 6 6872     6872 

Duben 393 62 59 4 7331   980 8311 

Květen 523 50 42 1 12979   601 13580 

Červen 1007 94 67 3 13581     13581 

Červenec 1335 71 84 2 19992   59 20051 

Srpen 1702 105 92 1 35917     35917 

Září 694 27 54 3 16179     16179 

Říjen 408 26 40 2 7721   48 7769 

Listopad 748 21 48 2 9335     9335 

Prosinec 329 23 18 2 19112 5706*   24818 

C e l k e m 8146 608** 523 53 160489 5706 1688 167883 

 
* část komisního prodeje účtována v roce 2016 a část v roce 2017 
** telefonické dotazy týkající se pouze CR (celkový počet na str. 1) 

 

2015 

Měsíc 

Celkem 

Telefony, e-maily, pošta 

  

Přijaté  

Platby 

Komise  

Vstupenky, 

 provize 

Příjem 

celkem  návštěvníci 

 (domácí +  Tržby (v Kč) (v Kč) (Kč) 

zahraniční) telefony e-maily pošta (v Kč)       

Leden 375 37 9 19 6970     6970 

Únor 420 20 11 14 6527     6527 

Březen 481 28 10 2 8590     8590 

Duben 508 57 63 2 6105   518 6623 

Květen 507 79 51 5 9949     9949 

Červen 889 64 66 6 16195   691 16886 

Červenec 1298 58 82 14 25733   1845 27578 

Srpen 1047 96 78 2 21414     21414 

Září 612 63 52 5 16409     16409 

Říjen 385 41 48 4 6773     6773 

Listopad 361 28 52 3 9444 1720 *   11164 

Prosinec 335 23 15 5 14301 6377* 696 21074 

C e l k e m 7218 594 537 81 148410 7797 3750 159957 

 
* komisní prodej 
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Zpracovaly: Olga Maroušková, DiS., Bc. Eva Janochová 

 


