ZÁPIS
Jednání komise pro cestovní ruch 27.4.2021 – online jednání
Přítomni: (jména jsou uváděna bez titulů)
Klčová Jiřina, Ministrová Mária, Práchenský Bedřich, Jetmarová Alexandra, Krátká Markéta, Řeháček
Jan, Kraus Eduard, Kolařík Stanislav, Hájek Zdeněk
Jan Mazuch, náměstek primátora, Jana Fiedlerová – tajemnice komise, Martin Karas – vedoucí OKCR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program jednání:
1. Strategie rozvoje cestovního ruchu pro TO Pardubicko na období 2021 – 2025 – analytická
část
2. Různé
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jednání komise proběhlo s ohledem na aktuální vládní opatření proti šíření onemocnění COVID – 19
online formou.

1.

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro TO Pardubicko na období 2021 – 2025

Hlavním bodem programu byla prezentace analytické části Strategie rozvoje cestovního ruchu pro TO
Pardubicko na další období, kterou představil vedoucí odd. kultury a CR M. Karas. Tvorbu strategie
schválilo Zastupitelstvo města Pardubic dne 22. 10. 2020, potřeba strategického dokumentu vyplývá
též z uplynutí doby platnosti Koncepce rozvoje cestovního ruchu v TO Pardubicko pro období 2016 –
2020.
Umocnění potřeby vytvořit kvalitní strategický materiál je aktuální i s ohledem na probíhající významné
investice do rozvoje nabídky a infrastruktury cestovního ruchu na území města Pardubic (Automatické
mlýny, Památník Zámeček, zámek, Larischova vila, hrad Kunětická hora), jedním ze stěžejních cílů je
tedy provázání budoucí nabídky destinace směrem k maximalizaci nabízených příležitostí a
zatraktivnění Pardubicka pro návštěvníky.
Dokument je tvořen „inhouse“ dle Metodiky přípravy veřejných strategií (MMR 2018) v rámci pracovní
skupiny složené z pracovníků oddělení kultury a CR a kanceláře primátora magistrátu, organizace
destinačního managementu Pardubicko – Perníkové srdce Čech a TIC Pardubice, odbornými
konzultanty jsou Pavel Pichler / Travelbakers a Dalibor Naar/Verstile consulting. Analytická část byla
současně konzultována v průběhu online kulatých stolů s aktéry CR v turistické oblasti.
Po kompletním dopracování analytické části bude dokument předložen ke schválení komisi formou per
rollam a následně bude dokument předložen jako informativní zpráva členům rady a zastupitelstva.

Diskuze - dotazy J. Řeháček:
-

-

ve vztahu ke statistikám ubytovacích zařízení – promítají se do statistik zdravotní pobyty
v Léčebných Lázních Bohdaneč? Odpověď M. Karas - ano, toto se do statistik návštěvnosti
oblasti promítá.
Téma „temná turistika“ – co zahrnuje? Zejména téma heydrichiády, I. světová válka –
Karanténa apod.

2. Různé
J. Fiedlerová podala členům komise informace ohledně aplikace Komise a výbory. Přístupová hesla a
email s návodem pro přihlášení bude každému zaslán individuálně.
Další termín jednání komise bude upřesněn.

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

Jan Řeháček, místopředseda komise

