
BEZBARIÉROVĚ 

NEJEN PO PAMÁTKÁCH

VE STRAKONICÍCH

www.strakonice.eu

KULTURA

Kino Oko Areál Na Sídlišti

SPORT VE MĚSTĚ

Městské kulturní středisko Strakonice

www.kultura.strakonice.cz 

Dům kultury tel.: +420 383 311 535
Rozhodnete-li se navštívit některou z akcí v domě kultury, personál 
Vám umožní bezbariérový vstup zadním bočním vchodem.
V přízemí, kam se dostanete pouze přes vstupní schody, je veřejný 
internet a předprodej vstupenek. Využít můžete i předprodeje 
vstupenek na www.disdata.cz.

Letní kino tel. : +420 383 311 535
V letních měsících můžete navštívit letní kino, využívané nejen pro 
promítání, ale i pro koncerty a festivaly.

Kino Oko tel.: +420 383 322 625
Kino získalo novou tvář. Nabízí komfortní hlediště a nový projekční 
systém s 3D promítáním. Vstup i toalety jsou bezbariérové. 

STARZ Strakonice

www.starz.strakonice.cz 

Plavecký bazén krytý tel.: +420 380 422 761
Vstup do vnitřního areálu doporučujeme s doprovodem. Uvnitř 
se nachází velká šatna a bezbariérový přístup k bazénu. Je možné 
využít sedačkové pomůcky pro přechod z vozíku do 25 m dlouhého 
bazénu. Tobogan není součástí bazénu. Dále je zde parní lázeň, 
sauna, relaxační bazén.

Plavecký areál venkovní tel.: +420 380 422 767
Venkovní komplex je bezbariérový a nabízí Vám 50 m dlouhý 
bazén, bazén s toboganem, dětský bazén a brouzdaliště. Dále je zde 
minigolf, volejbalové hřiště a půjčovna sportovního náčiní. Samo-
zřejmostí jsou občerstvení, která Vám zpříjemní zdejší pobyt.

Zimní stadion tel.: +420 380 422 786
Bezbariérový přístup k ledové ploše Vám umožní navštívit například 
hokejová utkání nebo veřejné bruslení.

Sportovní areál Na Muškách tel.: +420 380 422 798

Sportovní areál Na Sídlišti tel.: +420 602 716 864
Moderní in-line dráha je součástí areálu. 
 

Městské informační centrum Strakonice

www.strakonice.eu, infocentrum@strakonice.eu
tel.: +420 383 700 700
Využijete-li služeb informačního centra v budově Městského úřadu, 
Velké náměstí 2, poskytnou Vám zde informace ohledně typů na 
výlet, ale také o ubytování a stravování. Infocentrum dále nabízí 
veřejný internet, samoobslužný platební kiosek pro rezervaci a nákup 
vstupenek na akce pořádané Městským kulturním střediskem Strako-
nice, turistické propagační materiály a pohledy. 

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, o. s. 

pracoviště ve Strakonicích

www.czp.strakonice.cz, tel.: +420 383 321 931
V centru Vám stejně jako nám velice rádi poradí. Jejich dlouholeté 
praktické zkušenosti byly velice dobrým rádcem pro tvorbu letáčku.
Zajišťují poradenství, půjčovnu pomůcek, přepravu osob. 

Krajské středisko Tyfl oservis, o. p. s., České Budějovice

www.tyfl oservis.cz, tel.: +420 387 331 598
Obecně prospěšná společnost Tyfl oservis nabízí podporu, informace 
a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají 
cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. 

S nápadem vytvořit leták „Bezbariérově nejen po památkách 
ve Strakonicích“ přišli dětští zastupitelé ve školním roce 
2011/2012. Procházeli město očima zdravotně postiženého 
a v neposlední řadě si vyzkoušeli cestovat po městě na invalid-
ním vozíku. Leták ukazuje dostupnost našeho města nejen zdra-
votně handicapovaným, ale i maminkám s kočárky a seniorům, 
kteří už musí také přemýšlet, která cesta nebo přístup pro ně 
bude bezpečnější.
Tentokrát plynule navázali na projekt Bezpečné a bezbariérové 
město Strakonice. Projekt byl realizován Zdravým městem Stra-
konice a byl zaměřen na zvýšení bezpečnosti dopravy a snahu 
o zpřístupnění města občanům s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
Přejeme Vám, aby čas strávený ve Strakonicích ve Vás zanechal 
příjemné vzpomínky a aby se náš letáček stal Vaším užitečným 
průvodcem a rádcem.

INFORMACE

Dětští zastupitelé ve školním roce 2011/2012
Martin Bašta, Pavlína Doležalová, Petra Dunovská, Petr Dvořák, 
Adéla Friedelová, Sarah Gerlichová, Michaela Grossová, 
Kateřina Hálová, Michaela Hálová, Michaela Helmová, 
Eliška Chromá, Monika Jirsová, Eliška Kropáčková, Kateřina 
Kunclová, Tereza Plačková, Richard Plojhar, Michaela Polanková, 
Lucie Růthová, Jiří Slabý, Jan Tůma, Pavel Tůma.
Více informací na www.strakonice.eu

Strakonický hrad, zámecká část

Zejména v létě nabízí město širokou škálu kulturních akcí. Zažijte 
atmosféru mezinárodního dudáckého festivalu, který se koná 
jednou za dva roky.   www.dudackyfestival.cz

Lávka u strakonického hradu

Sportovní areál Na Sídlišti

Přejdete-li lávku a vydáte se oddychovou zónou Podskalí, vpravo nejen uvidíte, 
ale i ucítíte vůni sladu z Dudák – Měšťanského pivovaru, a. s. Od roku 1649 
se zde vaří pivo, které získává mnoho ocenění za jeho chuť a originalitu. Zde 
také začíná 3,5 km dlouhá Naučná stezka Podskalí, která je po celém levém 
břehu řeky bezbariérová. Čeká Vás příjemná cesta, která nabízí nejen krásnou 
procházku přírodou, ale i dětská hřiště, informační panely a oddělenou cestu 
pro pěší a cyklisty. V sezoně určitě uvítáte možnost občerstvení ve dvou 
hospůdkách se zahrádkou nebo projížďku na lodičce, kterou Vám zapůjčí 
u pivovaru. V odpočinkové zóně Podskalí jsou umístěny tři venkovní posilovací 
stroje pro seniory. 

Městské informační centrum Strakonice 

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
tel.: +420 383 700 700
infocentrum@strakonice.eu
www.strakonice.eu, www.hradstrakonice.cz
Redakce: MěÚ, odbor školství a cestovního ruchu, foto: archiv města Strakonice, Robert Malota, 
grafi ka: Kolář & Kutálek, tisk: Dragon Press, s. r. o., vydalo město Strakonice v roce 2012, 
náklad 10 000 ks.

STRAKONICE BEZ BARIÉR



jihočeském městě s mnohaletou dudáckou tradicí a dominantou 
mohutného kamenného hradu. Čtyřiadvacetitisícové město se nachází 
110 km od hlavního města Prahy, 60 km od Českých Budějovic a od Plzně 
je vzdáleno přibližně 80 km. 

VÍTEJTE VE STRAKONICÍCH,

Hradní safari 

www.safari.strakonice.eu, tel.: +420 602 787 699
Pokud budete opouštět hrad západní bránou, neminete hradní 
safari, které je domovem několika druhů zvířátek, z nichž většina 
přivedla na svět své potomky právě zde. Přímo k ohradě je těžko 
přístupný terén, využijte zámecké zahrady. Odtud můžete sledovat 
život zvířátek v hradním příkopu. Nebo po tel. domluvě se správcem 
navštivte přímo hradní příkop. 

Kostel sv. Prokopa

Kostel naleznete přímo v areálu strakonického hradu. Původně se 
jednalo pravděpodobně o panský kostel rodu Bavorů. Klášterním kos-
telem se stal až po založení johanitské komendy a povýšen na kostel 
děkanský byl, když sem byla přenesena farnost z kostela sv. Václava.

Jak se k nám dostanete? 

Vlakem

www.cd.cz, tel.: +420 840 112 113
Strakonice jsou dobře dostupné, protože leží zhruba na polovině 
železniční trati mezi Plzní a Českými Budějovicemi. Pokud přijedete 
do Strakonic ve služebním voze pro vozíčkáře, strakonické nádraží 
disponuje vlastní plošinou, která Vám usnadní výstup.
V případě, že ve Vašem místě nástupu nevlastní plošinu, objedná-
vejte cestu 24 hodin dopředu. Pokud bude nutné zařadit vůz s ploši-
nou, objednávejte cestu 48 hodin dopředu. 

Autobusem

www.sttrans.cz, tel.: +420 389 055 289
Autobusová společnost ve Strakonicích Vám po objednání nabízí 
bezbariérovou dopravu Strakonice–Praha. 
Na autobusovém nádraží nejsou mezi jednotlivými nástupišti bez-
bariérové nájezdy. Budete-li pokračovat pěšky směrem do centra, 
prostranství mezi světelnou křižovatkou a autobusovým nádra-
žím je zcela vybetonované. Doporučujeme doprovod s osobním 
asistentem. 

MHD

www.sttrans.cz, tel.: +420 389 055 293
Ve Strakonicích funguje městská hromadná doprava. Její autobusy 
mají bezbariérové nástupy, ale zvuková signalizace zastávek chybí, 
v jednom autobuse je světelný panel s názvy zastávek.

Sály bývalého panského pivovaru 

tel.: +420 383 422 730
I. hradní nádvoří
Tři nově zrekonstruované výstavní sály slouží pro pořádání výstav, 
koncertů, divadelních představení a odborných konferencí. Do sálu 
U Kata v přízemí je bezbariérový vstup ze III. nádvoří. Ve druhém 
podlaží je galerijní Maltézský sál, kam vede 7 schodů. Do Rytířské-
ho sálu se dostanete pomocí plošiny. 

Obřadní síň 
tel.: +420 383 700 240
II. hradní nádvoří
Pokud přemýšlíte o sňatku, 
můžete využít bezbarié-
rových hradních prostor 
s romantickou obřadní síní.

Šmidingerova knihovna 
www.knih-st.cz (webové stránky i pro slabozraké)
tel.: +420 383 322 219
Součástí knihovny je od-
dělení pro nevidomé, které 
zajišťuje zapůjčení zvuko-
vých knih a sídlí společně 
s oddělením pro dospělé na 
II. hradním nádvoří. Výtah do 
knihovny naleznete na III. ná-
dvoří. Dětské oddělení však 
nemá bezbariérový vstup.

www.hradstrakonice.cz (webové stránky i pro slabozraké)
Hrad byl vybudován ve 13. století na soutoku řek Otavy a Volyňky. 
Bavor ze Strakonic daroval v roce 1243 podle dochované listiny část 
hradu rytířům řádu sv. Jana Jeruzalémského. Od té doby až do roku 
1925 je historie strakonického hradu spojena s řádem johanitů. 
V současné době je areál ve vlastnictví města Strakonice, Jihočeské-
ho kraje a Suverénního řádu Maltézských rytířů. 

Nyní pojďte společně projít, co je na hradě k  vidění. 

Muzeum středního Pootaví Strakonice

www.muzeum-strakonice.cz, tel. +420 380 422 608
II. hradní nádvoří
Muzeum bylo založeno v roce 1894. Mezi jeho stálé expozice patří 
dudy a dudáctví, výroba fezů, motorek ČZ, pravěk a středověk Stra-
konicka. Součástí prohlídky hradního paláce je gotická věž Rumpál 
s 99 schody. Za zmínku stojí také pozdně románská kapitulní síň. 
Při prohlídce expozic je nutno počítat se zdoláním schodů. Využít 
můžete i venkovní prohlídky celého hradního areálu s průvodcem. 
Uvidíte třeba černou kuchyni z přelomu 17. a 18. století. 

Morový sloup

Dominantou z let 1730–1740 se stal ba-
rokní morový sloup. Původně byl umístěn 
na Velkém náměstí, po druhé světové válce 
byl přemístěn na Palackého náměstí, kde 
je ozdobou dodnes. 

Kostel sv. Markéty

Byl vybudován v roce 1583 strakonickými 
měšťany v renesančním stylu s gotickými 
prvky, vybavení kostela je pseudogotické. 

Česká spořitelna

Na první pohled zaujme secesně novorene-
sančním slohem z roku 1906 podle návrhů 
stavitele Karla Bubly. Zpočátku tu bývala 
nejprve městská, poté státní a nyní Česká 
spořitelna. 

Masné krámy 

Dochovaný štít s reliéfem 
plasticky zňázorňující 
porážku vola. V tympanonu 
stojí řeznický lev se sekyrou.

Morový sloup na Palackého náměstí

STRAKONICKÝ HRAD

Socha Švandy dudáka

Bronzovou plastiku v životní velikosti o hmotnosti 120 kg odhalili 
dětští zastupitelé v roce 2011 na Velkém náměstí. Je umístěna 
v kruhovém objezdu netradičního tvaru. 

Dům U Hroznu, čp. 54

Dům se stal specifi cký svým plastickým modrým hroznem 
a letopočtem 1808 ve štítě.

Bývalá radnice

Původní radnice se stala sídlem gymnázia a do současné doby slou-
žila jako základní škola. Průčelí budovy je bohatě zdobeno sgrafi ty. 
 

Papežovy domy

Dům, který připomíná stavbu jihočeského selského baroka.

Obřadní síň Velké náměstí

Opustíte-li areál hradu vstupní branou z I. hradního nádvoří, 
dostanete se na Dubovec, odkud se bezpečně vydáte na Velké 
náměstí. Chcete-li se vyhnout rušné silnici, využijte druhou 
možnost. Vyjděte západní branou z III. hradního nádvoří 
směrem na lávku přes řeku Otavu. Pak směrem k podchodu, 
kterým se dostanete k Palackému náměstí, a odtud nahoru 
na Velké náměstí. Cestou na Vás čekají další architektonické 
skvosty města.
Pokud Vaše cesta povede přes lávku, nezapomeňte se podívat 
na naši zlatonosnou řeku Otavu. V letních měsících určitě 
budete mít možnost pozdravit vodáky, kterých každý rok na 
řece přibývá.

Hradní safari

ZAJÍMAVOSTI VE MĚSTĚ




