
 

 

Zápis z jednání komise cestovního ruchu RM ze dne 24. 9. 2019 

Přítomni: F. Košťál, A. Jiřičková, P. Zivrová, M. Kirschová, J. Machek, M. Súkup, Š. Šádková 
Omluveni: L. Markl, N. Engelen, J. Staněk, M. Rejl 
Hosté:  M. Benešová, K. Karešová (Podzvičinsko z. s.) 
Místo jednání: zasedací místnost starosty města 

Zápis z jednání komise: 

1. Komise CR bere na vědomí finální podobu propagačního materiálu To nejlepší z Podkrkonoší, který vydalo 

Pozvičinsko z. s. a město spolu s dalšími partnery se podílelo na jeho vzniku. Komise doporučuje jednat 

s partnery o přípravě jazykových mutací, společné prezentaci informací na webech partnerů zajištění 

distribuce tiskoviny kromě infocentra a muzea i do místních penzionů a hotelů. Případnou realizaci 

jazykových mutací bude koordinovat Podzvičinsko. 

2. Komise CR bere na vědomí informaci A. Jiřičkové o slavnostním otevření Expozice textilního tisku. Pro 

veřejnost bude expozice otevřena od začátku října. Termín bude upřesněn, závisí na postupu rekonstrukce 

školy, ve které se expozice nachází. Členové komise vznesli dotazy, 1. zda byla expozice tvořena s ohledem na 

rodiny s dětmi (hlavní cílová skupina zoo) a tedy má-li potenciál naplnit snahy o přivedení návštěvníků zoo do 

centra města (viz hlavní doporučení externí analýzy cest. ruchu ve Dvoře Králové,  P. Pichler), a 2. jakým 

způsobem bude expozice zohledněna v marketingu města. A. Jiřičková informovala, že jsou v plánu různé 

tvůrčí dílny, které by techniky textilního tisku přiblížily rodinám s dětmi. Propagační materiály i poutače na 

zviditelnění expozice zajišťuje městské muzeum. Do všech připravovaných propagačních materiálů města je 

nová expozice zařazena.  

3. Komise CR bere na vědomí stručnou informaci P. Zivrové o připravované „hře“ pro turisty na trase mezi zoo  

a městem a žádá o doplnění informací pro příští jednání komise.  

4. Komise CR bere na vědomí vstup města Dvůr Králové nad Labem do vznikající krajské destinační společnosti.  

K. Karešová a A. Jiřičková informovaly o procesu vzniku krajské destinační společnosti a o úskalí ve stanovách 

i přínos pro jednotlivé zakládající členy.  Komise doporučuje radě města, aby město v DMO nezastupoval 

zaměstnanec města, ale jeho volený zástupce. Vzhledem k tomu, že záměr vytvoření DMO nebyl na kraji 

projednán, budeme mít podrobnější informace na příštím jednání komise CR. 

5. Komise CR bere na vědomí plánované prodloužení zelené turistické trasy KČT z autobusového nádraží ke 

vchodu do zoo. KČT čeká na výrobu směrovek. Aktuální stav bude projednán na dalším jednání komise. 

6. Komise CR bere na vědomí vyhodnocení účasti ve hře Toulky nejen Královédvorskem po 2letém trvání. 

Diskutovány byly možnosti pokračovaní nebo obměny hry. Komise doporučuje zaměřit se na přenocující 

turisty (kteří ve městě stráví v prům. 1,5 dne) a představit jednotlivé turistické produkty města a okolí vč. 

doporučené trasy prohlídky města. Bližší parametry budou projednány na dalším jednání komise.  

 

Další jednání komise CR se bude konat 22. 10. 2019 od 14:00 hodin v Expozici textilního tisku na nábřeží J. 

Wolkera v budově SŠ informatiky a služeb. 

Zapsala: Šárka Šádková 

  Filip Košťál, DiS. 

předseda komise  


