ZÁPIS
Jednání komise pro cestovní ruch 23. 6. 2021 – výjezdní jednání
Kunětická hora
Přítomni: (jména jsou uváděna bez titulů)
Práchenský Bedřich, Jetmarová Alexandra, Krátká Markéta, Řeháček Jan, Kraus Eduard, Kolařík
Stanislav, Hájek Zdeněk, Mlateček Jaroslav, Razskazov Vojtěch, Petružálek Radim
Členové s hlasem poradním: Jaroslav Cihlo, Ludmila Zvěřinová
Jan Mazuch, náměstek primátora, Ivana Liedermanová, vedoucí OŠKS, Jana Fiedlerová – tajemnice
komise, Miloslava Christová, ředitelka TIC Pardubice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program jednání:
1. Prohlídka nových expozic – Jurkovičova paláce
2. Záměr přestěhování Turistického informačního centra Pardubice
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.

Prohlídka SH Kunětická hora/Jurkovičova paláce

Členové komise pro cestovní byli kastelánem SH Kunětická hora, Milošem Jirouškem, provedeni nově
zrekonstruovaným západním křídlem hradu, který byl v nedávné době obnoven dle návrhu architekta
Dušana Jurkoviče. Náročná obnova do té doby chátrající části hradního areálu probíhala v letech 2018
až 2021 v rámci projektu IROP ITI. Součástí okruhu je moderní expozice věnovaná životu a dílu Dušana
Jurkoviče (m.j. autora Pusteven na Radhošti či lázeňského areálu v Luhačovicích) a zásadní rekonstrukci
hradního areálu, kterou Jurkovič vedl na Kunětické hoře před sto lety. V tuto chvíli je pro návštěvníky
expozice zpřístupněna pouze formou skupinových komentovaných prohlídek, hradní palác s věží je z
důvodu probíhající památkové obnovy pro rok 2021 uzavřen.

2.

Záměr přestěhování Turistického informačního centra Pardubice

Gesční náměstek Jan Mazuch seznámil členy komise se záměrem přesunu sídla Turistického
informačního centra Pardubice ze současného umístění na náměstí Republiky 1 do volných prostor na
adrese třída Míru 60 (bývalá kavárna Café Morricone).
Sídlo organizace a činnost dvou organizačních složek (Informační centrum a Europe Direct) se nachází
v přízemí budovy, prostory o rozloze 396,4 m2 jsou užívány na základě smlouvy o nájmu. Na základě
uvolnění prostor v majetku Rozvojového fondu Pardubice, a.s. (RfP) na adrese třída Míru č.p. 60 se
naskytla příležitost umístění provozovny TIC. Jako součást nově užívaných prostor je zvažován také
kancelářský prostor na stejné adrese, dále sklepní prostor pro umístění skladu a parkovací místo

Pro plnohodnotné využití nových prostor pro činnost TIC je nutná jejich rekonstrukce. Na základě
konzultace s vedením RfP bude vypracován architektonický návrh využití prostor. Na jeho základě tak
může proběhnout změna způsobu užívání včetně stavebních úprav interiéru s částečnými zásahy do
exteriéru (nájezd pro vozíčkáře) tak, aby prostory vyhovovaly činnosti TIC. Přemístění organizace s
sebou kromě úspory nese řadu pozitivních, ale i negativních stránek. Jednou z nich je fakt, že nový
prostor je z hlediska užitné plochy pro zákazníka výrazně menší. Na druhé straně novou příležitostí je
možnost využít „předzahrádku“, která může nabídnout komfort zákazníkům TIC před provozovnou.
Nabízí se také možnost spolupráce s dalšími institucemi, které budou v Machoňově pasáži působit jako
je Divadlo Exil nebo Institut Paměti národa. V případě přestěhování by měly být prostředky ušetřené
na nájemném sídla infocentra ponechány pro podporu cestovního ruchu.

Návrh usnesení:
Komise pro CR souhlasí s přesunem TIC do nových prostor na adrese třída Míru 60, pod podmínkou
zapojení finanční úspory vzniklé snížením nájemného do dalšího rozvoje TIC.
Hlasování o návrhu:
Pro: 7

proti: 3

zdrželo se: 0

Usnesení bylo přijato.

Zapsala:
Jana Fiedlerová, tajemnice komise
Ověřil:
Jan Řeháček, místopředseda komise

