
 

 

Zápis z jednání komise cestovního ruchu RM ze dne 9. 3. 2022 

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

 
Místo jednání: zasedací místnost starosty města 

Program jednání: 

1. Poskytnutí daru spolku Podkrkonoší žije – projekt Oživení vrchu Zvičina  
2. Poskytnutí dotace Správě Krkonošského národního parku – projekt Oprava zdi se znaky města u 

Labského pramene 
3. Statistiky návštěvnosti – stručný komentář (předem zasláno e-mailem) 
4. Informace o plánovaném Fam tripu a dalších aktivitách města v roce 2022  
5. Diskuse o podnětech na další roky 

 

Zápis z jednání komise: 

1. Cílem projektu jde vytvořit ucelený plánovací dokument – soubor námětů, studií, a náčrtů řešení 
možného reálného rozvoje Zvičiny, zohledňující její přirozený charakter, historické i přírodní souvislosti, 
potřeby a zájmy místních obyvatel i náměty pro rozvoj regionu jako celku. Ambicí spolku je, aby tento 
materiál byl prakticky využitelný jako podklad pro vytvoření a hlavně fungování spolupráce jednotlivých 
subjektů v regionu, dále pro územní plánování obcí a měst v okolí Zvičiny, rozvoj aktivit v cestovním 
ruchu, pro budoucí záměry investorů. Finanční prostředky budou čerpány na organizaci dvou workshopů 
a služby odborníků z oblasti péče o krajinu, průzkumu a ochrany vodních zdrojů a lesního hospodářství. 
Rozpočet celého projektu je ve výši 150.000 Kč, požadavek – dar ve výši 10.000 – 15.000 Kč. Další 
informace: https://zvicina.napady.net/. 
 

Komise doporučuje podpořit studii darem ve výši 10 000 Kč. 

2. U pramene Labe je zeď, na které jsou umístěny městské znaky míst, kudy Labe protéká. Správa Krnapu je 
správcem majetku a přihlásila se k opravě historické zdi a jejího prostranství. Součástí projektu je i oprava 
mozaiky – jednotlivých  městských znaků. Celkový rozpočet obnovy je ve výši 800.000 Kč, požadavek na 
město je 30.000 Kč. 
 

Komise doporučuje podpořit opravu a snížit navrhovanou částku na 15 000 Kč. 

3. Statistiky návštěvnosti byly rozeslány před jednáním komise e-mailem. Vyplývá z nich sice nižší 

návštěvnost, přesto především na přehradě Les Království vyšší tržby.   

Komise informaci bere na vědomí. 

4. Město pořádá ve dnech 21. a 22. dubna Fam Trip pro ubytovatele, ve kterém představí zážitkovou formou 

atraktivity města.  

Komise informaci bere na vědomí a doporučuje zaslat pozvánku i volnočasovým managerům lázní 

Bělohrad a Velichovek.   

5. Z plánovaných aktivit - pro letošní rok město zmínilo: 

a) nutnost dotisku materiálů – obecný leták o městě (čeká se na dodání vznikajícího grafického manuálu 

v rámci komunikační strategie města – koncem března) 

https://zvicina.napady.net/


 

 

b) Leták propagující kostel sv. Jana Křtitele – vedení města se podařilo pro letošní sezonu vyjednat 

zpřístupnění věže kostela a rukopisné kobky. Město pomůže s propagací tvorbou letáku DL 

oboustranný – na jedné straně věž kostela, na druhé rukopisná kobka.  

c) výměna destiček označujících městský památkový okruh - (čeká se na dodání vznikajícího grafického 

manuálu v rámci komunikační strategie města – koncem března) 

d) panely na náměstí prezentující město a Podkrkonoší – ve vzhledu kampaně Podkrkonoší, panely 

představují návštěvníkům města atraktivity v okolí i ve městě a to i po zavírací době informačního 

centra. 

Z časových důvodů se nedostalo na diskuzi o podnětech pro další roky. 

Komise informaci bere na vědomí. 

D. Lukaštík podal informaci o setkání aktérů kolem přehrady Les Království, která se konala 18. 2. 2022 

v HK na kraji, a na které se řešila především turistická přetíženost místa. Nevyhnutelná bude v horizontu 

dvou let rekonstrukce koruny hráze, kvůli které bude potřeba omezit dopravu na provoz řízený semafory. 

Diskutována byla potřeba vybudování záchytných parkovišť. 

 

Další termín jednání komise CR bude upřesněn. 

Zapsala: Šárka Šádková 

Filip Košťál, DiS. 

předseda komise  


