
ZÁPIS 
 

Jednání komise pro cestovní ruch 23.1.2023  

Zasedací místnost Rady města Pardubic 

Přítomni: (jména jsou uváděna bez titulů) 

Mokrá Simona, Ministrová Mária, Mlateček Jaroslav, Mazuch Jan, Kraus Eduard, Klodová Pavla, Němcová 

Libuše, Šárka Jan, Kasičová Hana, Horáková Alena, Čech Ivan, Krátká Markéta  

Živný René (náměstek primátora), Fiedlerová Jana (tajemnice komise), Šnejdrová Petra (ekonom OŠKS), Karas 

Martin (vedoucí OKCR), Matějková Miloslava (ředitelka TIC), Filip Šťastný (starosta ÚMOI) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program jednání: 

1. Prezentace žadatelů o dotace z PPCR 2023 
2. Akční plán pro oblast CR na rok 2023  
3. Různé 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Prezentace žadatelů o dotace z PPCR 2023 

a) RETROMĚSTEČKO 

Projekt RETROMĚSTEČKO 2023 představil zástupce pořadatele Miroslav Toman. Letos se 

uskuteční jubilejní 10. ročník akce, termín 9. – 10. září, Kasárna T. G. Masaryka.  Podoba 

dvoudenního festivalu zůstává v intencích předchozích let, s důrazem na prezentaci všech 

složek integrovaného záchranného systému, s aktivním zapojením rodin s dětmi (stanoviště, 

hrací karty), důraz je opět kladen na spolupráci s neziskovými organizacemi. K dotazům členů 

komise: návštěvnost akce – v roce 2022 akci navštívilo cca 12 tis. návštěvníků, poměr místních 

x z jiných regionů ČR je zhruba 50:50. Akce se účastní též zahraniční návštěvníci.   Ohledně 

odpadového hospodářství (hodnotící kritérium) – spolupráce s firmou Kovošrot JARÝ. Prodejní 

stánky – na akci bylo do 20 stánků, přednostně řemeslné. Osvěta – prezentace různých typů 

uniforem, výzbroje, výstroje - snaží se o vysvětlení – v rámci programu, prostřednictvím 

bannerů umístěných v areálu kasáren. 

 

b) PRIMA FRESH FESTIVAL 

Projekt festivalové tour 2023 představil zástupce pořádající agentury Petr Jirásek. 

Gastronomický festival na závodišti se letos uskuteční v termínu 9. – 10. června (změna – jedná 

se o pátek a sobotu), festivalová tour se uskuteční v dalších 4 městech (nově Brno a Olomouc).  

Jedná se o 10. ročník, očekávaná návštěvnost je 12 – 15 000 tis. osob. Poměr návštěvníků se 

drží 50:50, z mimo pardubických převažují návštěvníci z HK 23%  a z Prahy 12%. Vstupné je ve 

výši 150,- Kč /2 dny v předprodeji, 150,- Kč/den na místě. Pro rok 2023 je plánován silný 

doprovodný program na několika podiích, včetně kapel a live stand up comedy „Na stojáka“. 

Novinkou bude prezentace legendárních restaurací (např. Café Imperial) či prezentace 

Českého národního týmu kuchařů a cukrářů (degustační menu). Tour tradičně doprovází silná 



mediální podpora FTV PRIMA. Nabídka pro město – prostor pro projekty města, které chceme 

v rámci akce zmedializovat. Na dotaz komise – čím se liší festival v Pardubicích od ostatních 

odpověděl pořadatel, že tím, co prezentují – tedy lokální restaurace a minipivovary (1/3 – ½  

prezentujících), které mají zároveň lepší podmínky. Letos je počítáno s účastí 15 restaurací, 

z toho 5 - 7 místních, z prezentovaných regionálních potravin bude cca 10 místních. 

Marketingová kampaň bude společná pro celou tour, ale rozdělení dle měst – např. spoty. Dále 

vznesen dotaz, zda mají zmapováno, kolik návštěvníků zde v době konání festivalu přespí, zda 

mají zjištěn multiplikační efekt pro místní podnikatele (hotely restaurace a další služby). P. 

Jirásek informoval, že mají data za město Plzeň, v případě zájmu může informace nasdílet. Pro 

Pardubice data nejsou k dispozici. 

 

2. Akční plán pro oblast CR na rok 2023 

Členům komise byl zaslán návrh Akčního plánu pro oblast cestovního ruchu na rok 2023, který vychází 
z opatření definovaných v přijaté Strategii rozvoje cestovního ruchu pro TO Pardubicko na období 2022 
- 2026. Komise se s dokumentem seznámila, bez návrhů na úpravu či doplnění. Dokument bude 
předložen ke schválení RmP. Přistoupeno k hlasování o návrhu. Počet přítomných členů s hlasovacím 
právem je 12, komise je usnášeníschopná. 

Přijato usnesení: Komise pro cestovní ruch schvaluje předložený Akční plán pro oblast cestovního ruchu 

na rok 2023. 

Hlasování: Pro: 12   Proti: 0     Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 
3. Různé 

V rámci projednávání akčního plánu řešena dostupnost dat o návštěvnosti, reagovala A. Horáková, 
ředitelka DSVČ - zbytková data mobilních operátorů pro Pardubický kraj za rok 2023 objednána, 
s nákladem je počítáno v rozpočtu organizace. Data budou s rozpadem na jednotlivé TO a krajské 
město. Poslední data, která jsou k dispozici, jsou předcovidová z r. 2019. A. Horáková vznesla dotaz na 
zahájení výběru poplatků z pobytu a stanovení její výše. Reakce M. Karas s tím, že poplatek je navržen 
ve výši 30 Kč, zavedení poplatku v přípravě ekonomického odboru, který má od OKCR veškeré 
podklady, zavedení poplatku se předpokládá v horizontu několika měsíců. Otevřeno téma spolupráce 
s letištěm – potřeba koordinace marketingových aktivit v prostoru letiště, ředitel letiště I. Čech souhlasí 
s prezentací dominant kraje a města v jednotném brandu. K tématu bude svolána schůzka za účasti 
letiště, DSVČ, TO a TIC.  Tajemnice komise J. Fiedlerová informovala členy komise o možnosti přidat 
ještě jeden únorový termín jednání komise, s ohledem na zájem žadatelů o osobní prezentaci. Jednání 
by se uskutečnilo 15. 2. 2023 od 16 hodin. Další jednání pak proběhne dle původně plánovaného 
termínu 27.2. od 15:30 hod., na programu bude hodnocení žádostí o dotace z PPCR pro rok 2023. Na 
závěr předsedkyně komise poděkovala přítomným a ukončila jednání komise. 

 

Zapsala: 

 Jana Fiedlerová, tajemnice komise 

Ověřili:      

Simona Mokrá, předsedkyně komise pro CR                                Eduard Kraus, místopředseda komise pro CR

          


