ZÁPIS
Jednání komise pro cestovní ruch 26.5.2021 – výjezdní jednání
Marina kemp Stéblová
Přítomni: (jména jsou uváděna bez titulů)
Klčová Jiřina, Práchenský Bedřich, Jetmarová Alexandra, Krátká Markéta, Řeháček Jan, Kraus Eduard,
Kolařík Stanislav, Hájek Zdeněk, Mlateček Jaroslav, Razskazov Vojtěch, Lejhanec Jiří
Členové s hlasem poradním: Jaroslav Cihlo, Ludmila Zvěřinová
Jan Mazuch, náměstek primátora, Jana Fiedlerová – tajemnice komise, Martin Karas – vedoucí OKCR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program jednání:
1. Prohlídka areálu Marina kemp Stéblová
2. Různé
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.

Prohlídka areálu Marina kemp Stéblová

Členové komise pro cestovní byli provedeni areálem Marina kempu Stéblová a seznámeni
s potenciálem zařízení ve vztahu k rozvoji cestovního ruchu. Vznik karavanových stání (Stellplatzů)
umožňuje posádkám karavanů využít nutné servisní služby a krátký odpočinek na cestách s možností
poznání bezprostředního okolí. Podobných míst je v ČR, resp. v Pardubickém kraji nedostatek, v jiných
evropských zemích je služba velmi rozšířená a využívaná (např. v Německu je cca 3500 stellplatzů).
Jedná se i o jeden z aktuálních trendů cestovního ruchu v návaznosti na pandemii onemocnění COVID
19. Marina Kemp Stéblová, s.r.o. takové místo připravuje, zahájení zkušebního provozu pro veřejnost
plánováno v této sezoně. Jedná se o unikátní prostor, který v porovnání s existujícími Stellplatzy je
nesrovnatelný, i s ohledem na ideální polohu v centru ČR, mezi městy Pardubice, Hradec Králové a
Lázně Bohdaneč, nedaleko dálnice D11. Velice atraktivní je návaznost na cyklotrasy v okolí, lázně,
nedaleká dvě golfová hřiště, přírodní koupání, vodní sporty i servis karavanů. Potenciálně se tak
Pardubice a jeho okolí mohou stát novým cílem mnoha cestovatelů, a to i ze zahraničí, kteří tento
způsob trávení dovolené upřednostňují., zejména ze zahraničí. Současně se v místě konají závody
vodních sportů (yachting), započala spolupráce s DDM Alfa Pardubice (kroužek yachtingu pro děti),
tento rok se plánuje spolupráce s Cestovatelským festivalem atd.
Odkaz na web:www.marinakemp.cz

2. Různé
Členové komise byli dále seznámeni:

-

S probíhající kampaní 500 let renesance ve Východních Čechách a s akcemi, které jsou k výročí
připravovány ve městě Pardubice – viz publikace a web www.vilem500.cz

-

S aktuálními termíny akcí podpořených z PPCR 2021 a s přesunutými termíny akcí v programu
Pardubičtí tahouni (akce s nejvýznamnějším návštěvnickým potenciálem)

-

S aktuálním postupem tvorby Strategie rozvoje CR TO Pardubicko 2021 – 2025 (analytická část
– předložena jako informativní zpráva na jednání ZmP, propojení s marketingovou strategií
města, další plán pro návrhovou část dokumentu)

-

Informace o aktuálním zůstatku z PPCR 2021 – 100 tis. Kč (z důvodu, že nebudou uzavřeny
dotační smlouvy na projekty Létofest 2021 a Strongman) – návrhy na případné využití
prostředků – bude projednáno na některém z příštích jednání komise

Další termín jednání komise je stanoven na 23.6. 2021 od 16:30 – výjezdní zasedání – SH Kunětická
Hora s prohlídkou zrekonstruovaného západního křídla hradu.

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

Jan Řeháček, místopředseda komise

