
VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH 

ZA ROK 2021 

 

 

Předsedkyně komise:     Jiřina Klčová 

Členové komise: Jan Řeháček, Dis., Mária Ministrová, Jaroslav Mlateček, Radim Petružálek, 

Vojtěch Razskazov, Eduard Kraus, Bc. Stanislav Kolařík, Bedřich Práchenský, 

Jiří Lejhanec, Ing. Zdeněk Hájek, Bc. Alexandra Jetmarová, Bc. Markéta Krátká                                                 

                                             

Členové s hlasem poradním: Ing. Jaroslav Cihlo, Ludmila Zvěřinová 

Tajemnice komise:       Mgr. Jana Fiedlerová 

 

I tento rok byla jednání Komise Rady města Pardubic pro cestovní ruch poznamenána nepříznivou 

situací s epidemií COVID 19, přesto komise pracovala plnohodnotně a sešla se celkem 9x, z čehož 5x 

jednání proběhlo on-line z důvodu nouzového stavu v rámci špatné epidemiologické situace 

v republice. 

Složení Komise doznala během roku jedné změny ve složení členů, kdy pana Lumíra Sokola nahradil 

pan Jiří Lejhanec. Docházka členů komise je uvedena v tabulce č. 1 této zprávy. 

V rámci svých jednání umožnila komise osobní prezentaci projektu 4 subjektům, které se ucházely o 

dotaci z Programu podpory cestovního ruchu a o prezentaci formou on-line projevily zájem. Projekty 

by měly být nejen atraktivními pro občany města, ale měly by také splňovat kritéria podpory 

cestovního ruchu, propagace města, propojování městských atraktivit za účelem zvyšování 

návštěvnosti města a jeho turistického potenciálu. 

Dle Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu bylo i v roce 2021 

zachováno rozdělení na dva dotační podtituly: 

• Rozvoj infrastruktury a služeb pro cestovní ruch (investiční/neinvestiční dotace) 

• Akce s významným turistickým potenciálem a marketingové aktivity (neinvestiční dotace) 

Celkem bylo v Programu podpory cestovního ruchu na rok 2021 z rozpočtu statutárního města 

Pardubice alokováno celkem 1.098.300 Kč a v tomto roce bylo poprvé aplikováno elektronické 

podávání žádostí prostřednictvím Portálu občana. Podáno bylo 18 řádných žádostí, z nichž 6 bylo na 

rozvoj infrastruktury a 12 žádostí se týkalo projektů na podporu akcí s významným turistickým 

potenciálem a marketingové aktivity. Dále byla přijata 1 žádost o individuální dotaci. Komise všechny 

předložené žádosti projednala s ohledem na stanovená hodnotící kritéria a následně předložila svá 

doporučení Radě města Pardubic (u žádostí do 50 tis. Kč) a Zastupitelstvu města Pardubic (u žádostí 

nad 50 tis. Kč). Projekty, které byly doporučeny k podpoře, jsou uvedeny v tabulce č. 2 této zprávy. 

Komise také projednala žádost o podporu projektu SUPERSTART – filmový scénář inspirovaný 

celoživotním dílem Evžena Erbana a podpořila převod částky 30 000,- do programu Podpory kultury 

k pokrytí této žádosti. 



Z Programu podpory cestovního ruchu byl poskytnut příspěvek Turistickému informačnímu centru 

Pardubice ve výši 50 000,- Kč na realizaci projektu Městská naučná stezka „KARANTÉNA“.  

Komise pro cestovní ruch na svém jednání projednala Pravidla Programu podpory cestovního ruchu 

pro rok 2022. Dále komise na svých jednání projednala novou Strategii rozvoje cestovního ruchu pro 

turistickou oblast Pardubicko na období 2022 – 2026, a to její analytickou i návrhovou část. Oba 

dokumenty komise doporučila Zastupitelstvu města Pardubice ke schválení. 

Na jednáních komise byly dále projednávány tyto záležitosti: 

• situaci aktérů cestovního ruchu poznamenanou pandemií COVID-19 a způsob vypořádání 

přidělených dotací projektům, které nemohly být realizovány 

• problematika Turistického informačního centra Pardubice - stěhování do nových prostor, 

výhled fungování TIC na území města Pardubice a vize nové ředitelky této příspěvkové 

organizace města 

• Prezentace projektu Městská naučná stezka „KARANTÉNA“ 

V průběhu roku 2021 měly tři jednání komise výjezdní charakter, během nichž se členové měli 

příležitost seznámit a s provozovateli prodiskutovat aktuální stav významných atraktivit cestovního 

ruchu na území destinace Pardubicko: 

- Návštěva hradu Kunětická hora – prohlídka zrekonstruovaného západního křídla / 

Jurkovičova paláce (rekonstrukce z prostředků ITI) 

- Návštěva Marina Kempu Stéblová  - prezentace výstavby stellplatzů pro karavany a jejich 

přínos pro celé území Pardubic a MAS Lázně Bohdaneč  

- Návštěva Závodiště Pardubice a prezentace aktivit Dostihového spolku  

 

 

Přílohy: 

Tabulka č. 1 -  Docházka členů komise 2021 

Tabulka č. 2 – Přehled příjemců dotací 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: 

Jiřina Klčová, předsedkyně komise pro cestovní ruch 

Mgr. Jana Fiedlerová, tajemnice komise pro cestovní ruch, odbor školství, kultury a sportu 

 



Tabulka č. 1- Docházka členů komise 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 2 – Přehled příjemců dotací 2021 

 

 

 

 

Zpracovala: 

Jiřina Klčová, předsedkyně komise pro cestovní ruch 

Mgr. Jana Fiedlerová, tajemnice komise pro cestovní ruch, Odbor školství, kultury a sportu MmP 

Ing. Petra Šnejdrová, správce dotací, Odbor školství, kultury a sportu MmP  

Číslo IČO Žadatel Název akce - projektu
Schválená 

dotace
Poznámka 

1 26555263 Veteran klub Pardubice Veteran Salon Pardubice 2021 20 000 Kč
AKCE ZRUŠENA - Dotace 

nebyla čerpána

2 05107776
Pardubický spolek historie 

železniční dopravy

Zvýšení atraktivity Musea Rosice v roce 2021 - 

exponáty
20 000 Kč

3 48160733
Pardubický spolek historie 

železniční dopravy
Provoz železničního Musea Rosice n.L. 25 000 Kč

4 14450542
Východočeské muzeum v 

Pardubicích

Zvýšení turistické atraktivity Zámku Pardubice 

v roce 2021
30 000 Kč

5 FO Vávra Zdeněk Strongman Pardubice 30 000 Kč
Dotace nebyla čerpána 

(žádost žadatele)

6 48160369
Klub českých turistů, oblast 

Pardubický kraj
Značení pěších a cyklistických turistických tras 31 300 Kč

7 09878653 Agentura JUICY s.r.o. Food Truck Fest Pardubice 40 000 Kč

8 03980138 Hospodský kvíz s.r.o. Mistrovství republiky v Hospodském kvízu 40 000 Kč

9 05107776 Sport Motion s.r.o. SUP Pardubice - Marketingové aktivity 57 000 Kč

10 07306041 Yashica Events a.s. LétoFest Pardubice 2021 70 000 Kč
AKCE ZRUŠENA - Dotace 

nebyla čerpána

11 05107776 Sport Motion s.r.o.
SUP Pardubice - Rozšíření technického zázemí 

půjčovny paddleboardů
70 000 Kč

12 29091667 Pigs production s.r.o. Prima Fresh festival Pardubice 135 000 Kč

13 04754425 RETROMĚSTEČKO s.r.o.
RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ 

a bezpečnostních složek
140 000 Kč

14 28777816 Lanové centrum Pardubice s.r.o.
Vybudování nových dětských lanových 

překážek v lanovém centru
160 000 Kč

15 04542258 Friends Agency s.r.o. Friends Fest 2021 200 000 Kč

16 7046669 Tovarei, s.r.o. Pardubické polévkování (2. ročník) 40 000 Kč Individuální dotace 

Program podpory cestovního ruchu k 1. 1. 2021:  1 098 300 Kč

Výsledky dotačního řízení - Program podpory cestovního ruchu 2021


