
Zápis Z jednání komise cestovního ruchu RM ze dne 4. 5. Z029'/i 

Přítomni: F. Košťál, A. Jiřičková, P. Zivrová, J. Machek, M. Rejl, M. Kirschová, Š. Šádková 
Omluvenì: L. Markl, N. Engelen, J. Staněk 

Místo jednání: zasedací místnost starosty města 

Programjednání: . / 

in wmv Z024 J U 
1. Stručné Zhodnocení turistické sezony roku 2020 Il `

“ 

2. informace o plánech na turistickou sezonu 2021 

3. Pokračování provozu IC na přehradě Les Království (sezony 2017 - 2021) 

Zápis Z jednání komise: 

1. Zhodnocení sezony za město DKnL, Kuks, Safari Park. Shodné poznatky, že Sezona mohla proběhnout pouze ve 
dvou měsících, které neovlivnila koronavirová omezeni. V tyto měsíce byly turistické cíle rekordně přelidněné a 

dohnal se propad v tržbách na úroveň před pandemií. 

Komise informaci bere na vědomí. 

2. 

a) Pokračuje turistická hra Po stopách pokladu královédvorského. V letošní sezoně bude průběh hry zkomplikován 
nemožnosti přístupu na věž kostela sv. Jana Křtitele, kde se plní hned dva úkoly hry a máme k nim ve věži 
umístěny rekvizity. Na věž kostela máme navázány další turistické aktivity, které nabízíme V propagačních 
materiálech. Rozhodnutí neumožnlt vstup turistů do věže, které jsme se dozvěděli na samém začátku sezony, 
představuje velký problém. Na téma zpřístupněnívěže kostela probíhajíjednání přímo S Biskupstvím 
královéhradeckým. Diskutovány byly statistiky návštěvnosti turistických her, ze kterých vyplývá, že pro turisty je 

lepší připravovat produkty (prohlídku, steZky...) na cca 3 hodiny. 

Komise informaci bere na vědomí. 

b) Probíhá příprava Zábavné stezky pro rodiny S menšími dětmi- Zatoulaná zvířátka. Cílem je přivést turisty od 
ubytovatelü (hlavně ze Zoo) do centra města a informačního centra. Stezka bude S ohledem na děti poutavě 
graficky zpracována do letáku formátu A3 -jedna strana mapa, druhá básničky S tajenkou. Dobrovolná stanoviště 
přivedou rodiny až k naučným stezkám u nemocnice. 

Komise informaci bere na vědomí. 

c) Probíhá příprava stezek pro běžce, chodce, rodiny, pejskaře a vydání informačních materiálů v elektronické 

podobě. Diskutována forma vyznačení stezek V terénu.



Komise doporučuje dop/nit připravované materiály O výškové profily tras a QR kódy s odkazem na turistický web a 
vyznačit trasy na portálech mapy. cz a maps.google.cz. 

Komise doporučuje vydat materiál i v tištěné formě a Zajistit jeho distribuci mezi poskytovateli ubytovánı'. 

d) Královédvdrsl§ę_Alětűı;-zjgjředstavení plánovaných aktivit na 4 termíny během léta - od středy do neděle vytvořit 
program pro návštěvníky města i místní obyvatele (koncerty, řemeslné trhy, dětské tvůrčí dílničky, komentované, 
kostýmované prohlídky města). Pokusit se zapojit podnikatelské subjekty ve městě, nabídnout jim možnost 
uvedeníjejich aktivity v programu - speciální gastro nabídku V jejich provozovně, slevu na služby, obsluha 
v kostýmu M. Kìrschová doporučuje využít neděli- dopoledne V 10 hodin odjíždí ubytovaní hosté a mohli by se 
ve městě Zdržet - občerstvit a pobavit. 

Komise doporučuje zkrátit program Z 5 dní na nejvýše 3, komise nedoporučuje Zapojenı'podnikate/ských subjektů. 

3. IC na přehradě má uzavřenou smlouvu O výpůjčce do října 2022. Prodlouženítéto smlouvy bude 
prodiskutováno na základě statistik návštěvnosti a tržeb po ukončení letošní sezony - v Září 2021. 

Komise informaci bere na vědomi. 

Dalsí termínjednání komise CR bude upřesněno. 

Zapsala: Šárka Šádková 

Filip Kostál, DiS. 

předseda komise


