
 

 

Zápis z jednání komise cestovního ruchu RM ze dne 11. 11. 2021 

Přítomni: A. Jiřičková, P. Zivrová, J. Machek, M. Rejl, N. Engelen, Š. Šádková 
Omluveni: F. Košťál, J. Staněk, M. Kirschová  
Host: D. Lukaštík 

 
Místo jednání: zasedací místnost starosty města 

Program jednání: 

1. Prodiskutování návrhu - doplnění členů komise cestovního ruchu 
2.  Projekt „Digitalizace destinace“  
3. Komunikační strategie města a její dopad na cestovní ruch  
4. Aktuální změny v organizaci CCR KHK, Podkrkonoší, Revitalizace Kuks 
5. Zhodnocení sezony, statistiky návštěvnosti, her (zasláno v příloze) 
 

1. Prodiskutování návrhu  - doplnění členů komise cestovního ruchu  

Komise diskutovala o návrhu na navýšení počtu členů komise cestovního ruchu. Aktuálně má komise 9 členů. 

Komise doporučuje ponechat stávající lichý počet členů komise cestovního ruchu, v souladu s jednacím řádem 

komisí RM, a dokončit ve stávajícím složení započaté aktivity (rok do voleb). 

2. Projekt „Digitalizace destinace“ 

Členům komise byl stručně představen projekt „Digitalizace destinace“, který se nyní pilotuje na území 

Východních Krkonoš. Dílčími cíli jsou: 

• vytvoření elektronického systému evidence ubytovacích poplatků 

• návrh a příprava komplexního řešení „karty hosta“, které bude zahrnovat SW i procesní manuál 

• vytvoření atraktivního informačního kanálu v podobě destinačního webu a webshopu, který bude propojovat 
všechny dílčí části do funkčního celku. 

Bližší informace představí v úterý 16.11.2021 od 15 hod na schůzce s ubytovateli Jakub Rus ze Svazku obcí 

Východní Krkonoše. 

Komise informaci bere na vědomí. 

3. Komunikační strategie města a manuál jednotného vizuálního stylu města a její dopad na cestovní ruch 

Město Dvůr Králové nad Labem obdrželo dotaci na komunikační strategii a manuál jednotného vizuálního stylu 

města, jejímž cílem je zlepšení komunikace města směrem k občanům, ale také k turistům a dalším návštěvníkům 

města. Dne 2.11. proběhla předběžná prezentace výsledků auditu komunikace města a nastínění harmonogramu 

prací. Začátkem roku 2022 (leden/únor) by měl být připraven k diskusi návrh pro turistický portál (návrh loga 

města). 

Komise informaci bere na vědomí. 

4. Aktuální změny v organizaci CCR KHK, Podkrkonoší, Revitalizace Kuks  

Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje je zapsaným spolkem, aktuálně se řeší změna na 

příspěvkovou organizaci kraje s tím, že převezme mj. některé zaměstnance a aktivity Revitalizace Kuks, o. p. s. 

(zánik společnosti), např. činnost informačního centra, ubytovací kapacita apod. Kateřinu Karešovou v DMO 



 

 

Podkrkonoší nahradil Dominik Lukaštík, který členy komise seznámil s novinkami v DMO (3 pracovní skupiny 

v rámci DMO; CZ – PL projektem) 

5. Zhodnocení sezony, statistiky návštěvnosti, her (zasláno v příloze) 

Statistiky návštěvnosti informačních center a vybraných turistických cílů byly členům komise rozeslány. Pokračují 

turistické hry Po stopách pokladu královédvorského (návštěvnost za rok 2021- 186 hráčů) a Zatoulaná zvířátka 

(spuštěna 1.7.2021, počet hráčů 247). Ze statistik návštěvnosti obsahu webu - během trvání akce Královédvorské 

léto se stala stránka k akci pátou nejnavštěvovanější s průměrnou dobou setrvání 3 minuty. 

Komise informaci bere na vědomí. 

 

 

Další termín jednání komise CR bude upřesněn. 

Zapsala: Šárka Šádková 

Mgr. Alexandra Jiřičková 

pověřená vedením komise  

 

 


