
Příloha zápisu komise ze dne 26.9.2022 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH 

ZA ROK 2022 
 

 

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 

 

Rok 2022 znamená pro práci Komise pro cestovní ruch návrat do „normálních kolejí“, kdy jsme se mohli 

scházet k pracovním setkáním bez covidových omezení. 

Složení Komise zůstalo od minulého roku beze změn. Docházka členů komise je uvedena v tabulce č. 1 

této zprávy. 

Tato výroční zpráva je zpracována za období leden – září 2022, vzhledem ke končícímu volebnímu 

období let 2018-2022. 

V rámci svých jednání umožnila komise osobní prezentaci projektu 9 subjektům, které se ucházely o 

dotaci z Programu podpory cestovního ruchu a o prezentaci projevily zájem. Komise přihlíží nejen 

k atraktivitě projektů pro občany města, ale měly by současně 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 2022 

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 2022 z rozpočtu statutárního města 

Pardubice alokováno celkem 1.043.400 Kč a bylo aplikováno elektronické podávání žádostí 

prostřednictvím Portálu občana. Podáno bylo 17 řádných žádostí, z nichž 8 bylo na rozvoj infrastruktury 

a 9 žádostí se týkalo projektů na podporu akcí s významným turistickým potenciálem a marketingové 

aktivity. Dále byla přijata 1 žádost o individuální dotaci. Pro účely schválení této individuální dotace byl 

Program podpory cestovního ruchu navýšen finančními prostředky z rozpočtu statutárního města 

Pardubice o částku 350.000 Kč. 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. Dotace žadateli Univerzita Pardubice na podporu projektu „Po 

stopách skupiny Silver A – vícejazyčný filmový turistický průvodce a tematický výstava“ nebyla 

vyplacena z důvodu sdělení žadatele, že nebude projekt realizovat. 

Komise pro cestovní ruch na svém jednání projednala a schválení akčního plánu pro oblast cestovního 

ruchu na rok 2022. Dokument komise doporučila Zastupitelstvu města Pardubice ke schválení. 

Na jednáních komise byly dále projednávány tyto záležitosti: 

• Nutnost navýšení dotačních prostředků v rámci. 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 

• problematika Turistického informačního centra Pardubice - výhled fungování TIC na území 

města Pardubice  

V průběhu roku 2022 měly dvě jednání komise výjezdní charakter, během nichž se členové měli 

příležitost seznámit a s provozovateli a prodiskutovat aktuální stav významných atraktivit cestovního 

ruchu na území destinace Pardubicko: 

• Návštěva památníku Zámeček - ředitel podal členům komise odborný výklad ve vztahu k 

jednotlivým částem této moderní expozice a dále informoval o běžném provozu organizace, 

plánovaných akcích ve vztahu k 80. výročí heydrichiády, edukačních programech pro školy a 

další náplni nově zřízené organizace města. 

• Návštěva Lanového centra – tato sportovní atraktivita podpořena z prostředků Programu 

podpory cestovního ruchu ve výši 160.000 Kč. J. Razskazov informoval přítomné členy komise 

o důvodech, průběhu a rozpočtu rekonstrukce, která byla v těchto dnech dokončena a 

překážky jsou připraveny pro návštěvnickou sezonu. Současně se členové komise dozvěděli 

informace o provozu Lanového centra, včetně pořádání příměstských táborů a akcí pro širokou 

veřejnost 

 

 

Přílohy: 

Tabulka č. 1 -  Docházka členů komise 2022 

Tabulka č. 2 – Přehled příjemců dotací 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 1- Docházka členů komise 2022 

 

 

Účast členů na jednání komise pro cestovní ruch -  2022  
       

       

Jméno 26.01.2022 23.02.2022 07.03.2022 11.4.2022 6.6.2022  

Klčová Jiřina x x  x x  

Ministrová Mária x  x    

Mlateček Jaroslav x  x x x  

Petružálek Radim x x x x   

Kraus Eduard x  x    

Kolařík Stanislav  x x x x  

Práchenský Bedřich x  x x x  

Řeháček Jan x x x x x  

Hájek Zdeněk  x x x x  

Jetmarová Alexandra x x  x x  

Krátká Markéta x x x  x  

Lejhanec Jiří*** x x x x x  

Razskazov Vojtěch x x x x x  

Cihlo Jaroslav*  x  x x  

Zvěřinová Ludmila**  x x    

       

*zástupce KHK (s hlasem poradním)       
**zástupce rady seniorů (s hlasem 
poradním)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 2 – Přehled příjemců dotací 2022 

 

 

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  

1 Agentura JUICY s.r.o. 9878653 Food Truck Fest Pardubice 2022 64 40 000 Kč

2 Agentura JUICY s.r.o. 4754425 Summer Night Food Festival 64 40 000 Kč

3 Východočeské muzeum v Pardubicích 14450542 Zvýšení turistické atraktivity Zámku Pardubice v roce 2022 67 30 000 Kč

4 Veteran klub Pardubice 26555263 VETERAN SALON PARDUBICE 2022 46 25 000 Kč

5 Pardubický spolek historie železniční dopravy 48160733 Provoz železničního Musea Rosice n.L. 48 15 000 Kč

6 Sport Motion s.r.o. 5107776 SUP - Marketingová propagace 48 40 000 Kč

7 RETROMĚSTEČKO s.r.o. 4754425 RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek 46 129 000 Kč

8 Pigs production s.r.o. 29091667 Prima FRESH festival Pardubice 48 119 000 Kč

9 Friends Agency s.r.o. 4542258 FRIENDS FEST 2022 48 168 400 Kč

10 Východočeské muzeum v Pardubicích 14450542 Zámecká hláska - vyhlídka s expozicí 54 45 000 Kč

11 Sport Motion s.r.o. 5107776 Rozšíření zázemí půjčovny paddleboardů. 45 50 000 Kč

12 Pardubický spolek historie železniční dopravy 48160733 Zvýšení atraktivity Musea Rosice v roce 2022 - exponáty 42 25 000 Kč

13 Klub českých turistů, oblast Pardubický kraj 48160369 Značení pěších a cyklistických turistických tras 60 30 000 Kč

14 Univerzita Pardubice 216275
Po stopách skupiny Silver A  - vícejazyčný filmový turistický průvodce a 

tematická výstava
47 40 000 Kč

15 Lanové centrum Pardubice s.r.o. 28777816 Výstavba nových vysokých lanových překážek v lanovém centru 62 160 000 Kč

16 MARINA KEMP STÉBLOVÁ s.r.o. 28830326
Úpravy funkčních ploch stellplatzu, infrastruktury pro krátkodobé 

parkování obytných automobilů 
48 87 000 Kč

17 PP TREND s.r.o. * 28777174 Příběhy z kavárny snů 37 0 Kč

INDIVIUDÁLNÍ DOTACE (pro poskytnutí individuální dotace došlo k navýšení finančních prostředků v dotačním programu z rozpočtu statutárního města Pardubice)

18 Sdružení Aviatické pouti - 30. výročí Aviatické pouti 64242943 Rozšířený letový program k 30. výročí Aviatické pouti Pardubice x 350 000 Kč

Schváleno  usnsením  Rady  města Pardubic dne 28. 3. 2022 (dotace do 50 tis. Kč.)

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Pardubic dne 31. 3. 2022 (dotace nad 50 tis. Kč.)

Individuální dotace schválena usnesením ZmP č.  Z/2963/2022 dne 28. 4. 2022

Dotace z Programu podpory cestovního ruchu v roce 2022

AKCE S VÝZNAMNÝM TURISTICKÝM POTENCIÁLEM A MARKETINGOVÉ AKTIVITY 

Číslo Žadatel IČO Název akce - projektu
Scvhválená 

dotace

Celkem bodů 

(45 bodů min; 

90 bodů max)

Schválená 

dotace

Celkem bodů 

(40 bodů min; 

80 bodů max)

* Žadateli PP TREND s.r.o. nebyla dotace na podporu projektu "Příběhy z kavárny snů" poskytnuta z důvodu nezískání minimálního počtu bodů, a to 40 z celkově možných 80 bodů. Projekt 

obdržel 37 bodů. Z tohoto důvodu nebyla dotace poskytnuta.

ROZVOJ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB PRO CESTOVNÍ RUCH

Číslo Žadatel IČO Název akce - projektu


