ZÁPIS
Jednání komise pro cestovní ruch 23.2. 2022 - Zasedací sál nad
Turistickým informačním centrem
Přítomni: (jména jsou uváděna bez titulů)
Klčová Jiřina, Jetmarová Alexandra, Krátká Markéta, Řeháček Jan, Petružálek Radim, Razskazov
Vojtěch, Lejhanec Jiří, Hájek Zdeněk, Kolařík Stanislav
Jan Mazuch, náměstek primátora, Jana Fiedlerová – tajemnice komise, Martin Karas – vedoucí OKCR,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program jednání:
1.

Prezentace žadatelů o dotace z PPCR 2022
• VČM – Zámek
• SUP Pardubice
• Kemp Stéblová - stellplatz
• UPCE – dokumentární film Heydrichiáda
• Summer Food Night festival

2. Schválení akčního plánu pro oblast cestovního ruchu na rok 2022
3. Různé
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.

Prezentace žadatelů o dotace z PPCR 2022

•

VČM - zámek

Projekty Východočeského muzea v rámci zatraktivňování zámku pro návštěvníky představil ředitel
instituce Mgr. Tomáš Libánek. V areálu zámku se v průběhu roku koná celá řada akcí, včetně akcí
externích pořadatelů. Představené akce jsou organizačně zajišťovány přímo zaměstnanci muzea.
V letošním roce budou realizovány tradiční, již zavedené akce, jako je Střílení z pernštejnských kanonů
(3.8.). Akce prezentující mimo jiné mohutné repliky pernštejnských varhanových děl na zámeckých
valech připomínají slavnou éru Pernštejnů a jimi postavené unikátní opevnění pardubického zámku.
Pardubický festival piva (18. 6. 2022) je novým festivalem, při kterém se představí řada regionální
minipivovarů především z Pardubic, Hradce Králové a z dalších obcí ve východních Čechách. Na
festivalu se představí také pivovar Kulmbacher z německého partnerského města Selb (v rámci
kampaně Bavorský rok). Novým projektem na rozvoj infrastruktury zámku je investice do prostor
zámecké věže, tzv. Hlásky. V loňském roce byla věž jednou z nejnavštěvovanějších částí zámku, vedle
Zelené brány je jedním z mála vyhlídkových míst města. Investice zahrnuje část věnovanou historii věže
a část věnovanou krajině v okolí. Bude připraveno ve spolupráci s přírodovědci VČM. Upravená
expozice by měla být návštěvníkům zpřístupněna ještě v tomto roce.

•

SUP Pardubice

Zástupce SUP Pardubice Lukáš Uncajtík představil plány na rozvoj služeb SUP Pardubice, včetně vize
rozšiřování Východočeské vodácké stezky na území Hradecka a Pardubicka (jako alternativa
k jihočeským řekám) – stezka bude na našem území končit u Němčic – Kunětic. V rámci projektu –
rozšiřování zázemí v parku na Špici – nový kontejner, v provozu opět půjčovna koloběžek (není vázáno
na zapůjčení paddleboardu). Od loňského roku nabídka rozšířena o možnost zapůjčení šlapadel.

•

MARINA KEMP STÉBLOVÁ

Projekt představil Jiří Lejhanec starší. Záměrem je postupně vybudovat sportovně rekreační areál
Marina Kemp Stéblová ( www.marinakemp.cz). Areál nabízí návštěvníkům s karavany servisní stání pro
vypuštění odpadní vody, vyprázdnění kazety chemického WC a doplnění pitné vody, kontejnery na
tříděný odpad, sprchy, WC, parkovací připojovací místa s připojením na elektřinu a pitnou vodu,
koupání a vodní sporty v areálu. V tuto chvíli je zde kapacita cca 90 parkovacích míst, 50 elektrických
přípojek. Stellplatz ve Stéblové je v regionu jediný, nejbližší stání pro karavany se nachází u vodní
nádrže Rozkoš. Kemp je vytížený zejména a v době konání triatlonových závodů (cca 800 účastníků),
mohou se zde konat svatby, akce různého charakteru… Již v této chvíli má areál i opakované
návštěvníky. Areál se zaměřuje na výuku jachtingu, včetně jachtingu pro děti. Areál je postupně
budován, finanční prostředky budou využity zejména na probíhající zemní práce, úpravy terénu a
komunikací atd.

•

UPCE

Projekt představily pracovnice Univerzity Pardubice Helena Jaklová a Lenka Matušková. Účelem
projektu je podpora a propagace tzv. temné turistiky a zvýšení zájmu o návštěvnost Pardubic zvláště s
ohledem na 80. výročí Heydrichiády formou vytvoření filmu, který bude k dispozici na stránkách města,
Turistického informačního centra a Univerzity Pardubice. Tím bude zajištěna udržitelnost projektu a
podpořena spolupráce mezi uvedenými subjekty. Do realizace projektu budou zapojeni studenti školy,
například jako účinkující. Tematika II. světové války a místopisu spojeného se skupinou Silver A bude
široké veřejnosti přiblížena i prostřednictvím výstavy na tř. Míru, která je taktéž součástí projektu.

•

Street Food festival Pardubice

Projekt představil p. Horádek, který má v Pardubicích zkušenost s realizací Food Truck festivalu a nyní
přicházejí s novým konceptem nočního street food festivalu spojeného s doprovodným hudebním
programem. Jako lokaci si pořadatelé zvolili Bubeníkovy sady, které chtějí projektem oživit. Koncept
vyzkoušeli vloni v Žižkových sadech v Hradci Králové a setkal se s nebývalým úspěchem u návštěvníků.
Pořadatelé požádali o zkrácení doby nočního klidu, snaží se k lokalitě přistoupit co nejšetrněji. Akce
bude zaměřena na návštěvníky z Pardubic a okolního regionu, tomu je přizpůsobena i marketingová
kampaň.

2. Schválení akčního plánu pro oblast cestovního ruchu na rok 2022
Členům komise byl zaslán návrh akčního plánu pro oblast cestovního ruchu na rok 2022, který vychází
z opatření definovaných v nové Strategii rozvoje cestovního ruchu pro TO Pardubicko na období 2022
– 2026. Komise se s dokumentem seznámila, následně bylo o návrhu hlasováno.

Počet přítomných členů s hlasovacím právem je 8, komise je usnášeníschopná
Přijato usnesení:
Komise pro cestovní ruch schvaluje předložený akční plán pro oblast cestovního ruchu na rok 2022.
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0

3. Různé
Členové komise upozorňují na podhodnocený rozpočet PPCR ve vazbě na zvýšené množství, změnu
skladby (nárůst počtu projektů na podporu infrastruktury) a zvýšení kvality projektových žádostí
Programu podpory cestovního ruchu. Současně apelují na prověření možnosti navýšení finančních
prostředků v tomto dotačním programu.
Příští jednání komise se uskuteční 7. března 2022 od 15:30 hodin v zasedacím sále nad TIC, hlavním
bodem jednání bude schvalování žádostí o dotaci z PPCR na rok 2022. J. Lejhanec požádal o možnost
hybridního jednání komise a možnost připojení i online.

Zapsala:
Jana Fiedlerová, tajemnice komise
Ověřili:
Jiřina Klčová, předsedkyně komise pro CR
Jan Řeháček, místopředseda komise pro CR

