
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM SEDLČANY 

 
Zpráva o činnosti 2021 

Městský úřad Sedlčany 



Městský úřad Sedlčany 

Certifikace 

A.T.I.C. - jednotná klasifikace informačních center České 
republiky. Klasifikační třída B. 
 
Výsledkem  procesu certifikace je udělení certifikátu, který dokládá, že příslušné TIC 
disponuje deklarovaným rozsahem služeb a činností, vč. technického zázemí k jejich 
poskytování 
(viz. Standardy poskytovaných služeb turistických informačních center v  ČR a jejich 
certifikace). 
Platnost certifikátu do 3.11.2023 

Otvírací doba TIC  Po-Pá 7.30 – 16.00 
  So, Ne 9.00 – 16.00 
                                                    (listopad – duben zavřeno v neděli) 
 
 
Informace na autobusovém nádraží 
Otvírací doba    Po – Pá 7.30 – 15.00 
 
 
 
Jazyková vybavenost zaměstnanců TIC  – Aj, Nj, Fj, Šj 
zaměstnankyně pravidelně navštěvují jazykové kurzy. 
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Činnost TIC 

• Vyhledávání požadovaných informací (neodkazujeme návštěvníky na internet, ale aktivně 
vyhledáváme informace a tiskneme) 

• Kopírování a skenování dokumentů 
• Odesílání e-mailů (služba pro veřejnost) 
• Veřejný internet 
• Prodej vstupenek na kulturní akce pořádané v KDJS 
• Večerní prodej vstupenek v KDJS (cca 2 x týdně) 
• Telefonická komunikace (v průměru 30 telefonických dotazů za den) 
• Obsluha informační světelné tabule 
• Aktualizace databází (ubytování, kempy, restaurace, turistické cíle) 
• Aktualizace webových stránek města 
• Tvorba programu na míru  
• Tvorba propagačních materiálů  
• Publikační činnost a další administrativa spojená s touto činností 
• Podíl na organizaci akcí pořádaných městem  
• Pořizování samostatné fotodokumentace  
• Pořizování fotodokumentace pro webové stránky nebo zpravodaj města Radnice  
• Sazba zpravodaje města Radnice 
• Zahraniční cesty 
• Zveřejňování pořádaných akcí (FB, webové stránky) 
• Cyklotoulky (propagace Sedlčan a místních akcí na webových stránkách Cyklotoulky) 
• Spolupráce s SOS, Toulavou, Středočeskou centrálou cestovního ruchu 
• Další administrativa spojená s vedením TIC 
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Statistika návštěvnosti 2021 

• Celkový počet návštěvníků TIC oproti loňskému roku vzrostl o 5%. 
• Zaznamenali jsme nárůst  turistů, především z řad seniorů, kteří  využívají 

zvýhodněných tarifů PID a přijíždějí na jednodenní výlety. 
• Incomingová turistika se v celé ČR obnovuje velmi pozvolna, tudíž i v Sedlčanech 

počet zahraničních turistů oproti loňskému roku nevzrostl. 

 
 
 

V návaznosti na usnesení vlády o přijetí krizového opatření 
bylo Turistické informační centrum Sedlčany uzavřeno od 1.1.2021do 30.4.2021. 
Tato skutečnost se znovu negativně podepsala na celkové návštěvnosti, která ale  
od loňského roku vzrostla o 5%. 
Informace na autobusovém terminálu byly otevřeny i v nouzovém stavu. V průměru 
35 osob denně využívá tyto informace (autobusové či vlakové spoje, rozměnění peněz 
na WC nebo úschovnu, informace o tarifech, informace o průkazech). 
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Statistika prodejů a výdejů 2021 a statistika prodejů a výdejů za roky 2014 - 2021 

Turisté nejvíce požadují propagační materiály, které jsou volně k dispozici 
nebo kupují drobné suvenýry jako jsou magnetky, vizitky, turistické 
známky, propisky, přívěsky, pohledy. 
Místní obyvatelé nakupují hlavně vstupenky do KDJS, knihy a kalendáře. 
 
• S ohledem na průběh loňského roku je velice uspokojující zvýšení 

výnosů  
        z prodejů o 20%. 
• Z důvodu neuskutečnění řady naplánovaných akcí klesl výdej na 

propagačních předmětech od loňského roku poklesl o dalších 20%. 
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Produkty a propagace 2021 

Tištěné propagační materiály  
 
na všechny propagační materiály používáme vlastní grafiku, fotografie i texty 
• Periodický měsíčník Radnice 
• Sedlčanský uličník – brožura - ulice pojmenované po významných osobnostech 
• Kapesní kalendáříky 2022  
• Sedlčany a okolí z nebe – kniha s prezentací města Sedlčany 
• Průvodce Středočeský kraj –  brožura s prezentací města Sedlčany,  
• Prohlídkový okruh městem – stávající brožura byla doplněna o nově vzniklé lokality (park Za Nemocnicí, Krčínova 

cyklostezka, Sportovní areál Luční) 
• Plán města – aktualizace  
• DL prospekt – Sportovní areál Luční 

 
Tři výše zmíněné produkty byly financovány z dotačního titulu MMR, projektový záměr – Výstavba sportovně 
rekreační zóny v Luční ulici , na jehož marketingové části  se TIC podílel. 
 

Sezónní tištěné materiály 
• Koupání 
• Kam s dětmi o prázdninách 
• Jízdní řády 
• Tipy na výlet 
• Rozhledny 
• Kostel sv. Martina 
• Drahouškův certifikát – soutěž pro návštěvníky rozhleden na Sedlčansku. 
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Produkty a propagace 2021 

• PR články 

• Pragmoon – pozvánka do města Sedlčany před začátkem turistické sezóny 

Počet výtisků 40 000, 1200 distribučních míst, návštěvnost stránek: 82 000 unikátních návštěvníků, sociální sítě Pragmoon 31 000 fanoušků 

• Interaktivní průvodce 

• Geolokační hra „Skryté příběhy“ – hra je rozmístěna po celé ČR. Každá trasa je samostatnou minihrou. Cílová skupina – rodiny s dětmi od 6 do 
13 let. 

B-17 pod palbou  -  trasa vede z nádraží v Sedlčanech, bývalým zámeckým parkem k zámečku Červený Hrádek a pak přes louky do lesa k takzvané Hadí studánce a končí na 
vrcholu kopce, u skalky Soudný kámen.  Místně i obsahově na ni navazuje trasa Pilotův návrat., 

Pilotův návrat  -  trasa začíná za obcí Hradišťko a vede po silnici přes obec Vítěž k nádraží Sedlčany. Obě trasy tak dohromady tvoří okruh.  

• Aplikace – digitalizace brožury „Prohlídkový okruh městem + tipy na výlety do okolí Sedlčan  

• https://mobilni.app/web/sedlcany 

 

• Spolupráce 

• AdjustArt – distribuce našich propagačních materiálů do jiných regionů 

• CATV USA – zaslání video spotu  + 10 fotografií ( americká organizace, která se zaměřuje na produkci a vysílání nekomerčních vzdělávacích 
televizních pořadů) 

• Spolupráce s ČT  – na základě přihlášky bylo TIC Sedlčany vybráno ČT do prázdninové soutěže s ČT Déčko (pracovní listy, keška) 

 

 

 

 

 

https://mobilni.app/web/sedlcany
https://mobilni.app/web/sedlcany
https://mobilni.app/web/sedlcany
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Produkty a propagace 2021 

  
  
  

 
• Videa 
• slavnostní otevření ateliéru Hnízdo 
• Street food festival 
• slavnostní otevření Sportovního areálu Luční 
• upoutávka na rozsvícení vánočního stromu  
• 7 videí s názvem Toulky Sedlčanskem  
 
vše vloženo na Instagram  a  Youtube, prezentováno na LED TV v infocentru a muzeu, odkazem vloženo na 
webové stránky města Sedlčany. 

• Sociální sítě 
Instagram, https://www.instagram.com/mestosedlcany/ 

 

Aktuálně máme na Instagramu 767 sledujících. Stále si držíme velice dobrý engagement rate (míra zapojení sledujících - 
komentáře, like) - 10,00%. Pod každou fotkou máme v průměru 81 likes  
a 1 komentář. To znamená, že se sdílený obsah lidem líbí a baví je náš profil sledovat.. 
 
Pod námi používaným hashtagem #sedlcansko je již přes 1000 příspěvků, což je dvojnásobek oproti loňskému roku. 
Roste počet lidí, kteří tento hashtag pod fotky z našeho kraje používají. Roste nám tak komunita lidí, kteří i na svých 
profilech sdílejí fotky z okolí města Sedlčan a tak rozšiřují jeho jméno. Některé z těchto příspěvků byly přesdíleny i k nám 
na profil. 

 
Facebook – 1044 sledujících, FB: Informační centrum Sedlčany 

Youtube – v roce 2021 vloženo 10 nových videí, https://www.youtube.com/channel/UCrS6BTzXEGLKBc-vCIgHHZw 

 

  

https://www.instagram.com/mestosedlcany/
https://www.instagram.com/mestosedlcany/
https://www.youtube.com/channel/UCrS6BTzXEGLKBc-vCIgHHZw
https://www.youtube.com/channel/UCrS6BTzXEGLKBc-vCIgHHZw
https://www.youtube.com/channel/UCrS6BTzXEGLKBc-vCIgHHZw
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Akce pořádané v Sedlčanech 

 

• Orvieto  26.5.21 – každoroční putování do italského Orvieta, tentokrát  proběhlo jen po ČR 

• Na kole dětem Toulavou 26.6.2021 – charitativní cyklojízda 

• Street food festiválek 21.8.2021 – Kulturní komisí vyhlášen za nejzdařilejší akci roku 21, která proběhla za spoluúčati města Sedlčany. 
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Činnost TIC v době jeho uzavření 

V návaznosti na usnesení vlády o přijetí krizového opatření bylo Turistické infocentrum Sedlčany uzavřeno od 
1.1.2021 do 30.4.2021 

 
Náplň činnosti  
 
• Skryté příběhy – tvoření trasy „Po stopách amerických letců“ (rekognoskace terénu) 
• Brožura  - Sedlčanský uličník 
• Letáček Průvodce Středočeský kraj – ½ strany - (dodání podkladového materiálu, vč. fotografií, následná korektura) 
• Návrhy a výroba triček 
• Návrhy a výroba vlaječek 
• Objednávky suvenýrů na sezonu (magnetky, vizitky) 
• Hledání nových regionálních dodavatelů (háčkované přívěsky na klíče s logem Sedlčany) 
• Kniha Sedlčansko a okolí nejen z nebe – (vyhledávání a dodání podkladového materiálu, vč. fotografií, následná korektura) 
• Článek do Středočeského týdeníku/příloha PB Deníku, rubrika  „Dobré místo pro život“ – (dodání podkladového materiálu, vč. fotografií, 

následná korektura) 
• Inventura 
• Hloubkový úklid 
• Distribuce zpravodaje Radnice 
• Školení (Rentel, Colosseum) 
• Zpracování marketingové části dotačního titulu MMR, Projektový záměr „Výstavba sportovně rekreační zóny v Luční ulici“. (letáčky, brožury, 

roll-up, video, propagace v časopisu KAM) 
• Podání žádosti o dotaci  „Program pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu“, následně Veškerá komunikace nutná pro výstavbu sezení před TIC   
• Podání žádosti o dotaci na ČEZ  - projekt reklamního partnerství „Rozsvícení vánočního stromu 2021“ 
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Plány na příští rok 

 

• Nový letáček „Filmová místa na Sedlčansku“ 

• Navázat na spolupráci s paní Milenou  Šimkovou – komentované prohlídky kostela sv. Martina 

• Zavést platební terminál na prodej suvenýrů  

• Zaměřit se na výběr reklamních předmětů, resp. dodavatelů, kteří respektují udržitelný rozvoj (např. recyklovatelné materiály), a to v 
souladu se schváleným rozpočtem 

• Rozšíření prodeje regionálních produktů 

• Využít vypsané dotační možnosti  

• Videa – natočení nové série upoutávek „Kam zajít v Sedlčanech“ – podpora cestovního ruchu na Sedlčansku 
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SWOT analýza atraktivity města pro turisty i místní obyvatele 
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