
Výroční zpráva 
 

výboru, komise, pracovní skupiny Pracovní skupina pro cestovní ruch 
období od 2.9.2017 do 31.6.2018  
Zhodnocení činnosti 

 
Ve  sledovaném  období  se  pracovní  skupina  sešla dvakrát.  Na jednáních představil  předseda 
pracovní  skupiny  záměry  města  a  aktuální  projekty v oblasti cestovního  ruchu. 

 
 

1. Metodiky měření cestovního ruchu (CR) ve Svitavách 
- návštěvníci akce (odhad, prodeje vstupenek, obraty, tržby)  
- výstupy z ubytovacích zařízení 
- zbytková data mobilních operátorů 
- měřiče v přírodních areálech (prezentace možností a nabídková kalkulace) 
- další 
 
2. Nové projekty  
- park Patriotů (biotopy, naučné stezky) 
- cyklotrasa Svitava 24 
- další 
 
3. Aktuální propagace CR  
- spolky a organizace (ČMP, SHSČM, mikroregion, ATIC, destinační společnosti 
- veletrhy (Region Tour, Holiday World Praha, Brno, Hradec Králové…) 
- média (TV, rádio…) 
- podlinková placená komunikace (inzerce, slevové kupóny, hry) – měření zpětné vazby, řízená 
- nadlinková komunikace (web, facebook, instagram, doporučení) – zdarma, neřízená, virální 
 
4. Výhled – poslání  
Svitavy jako turisticky atraktivní a vyhledávaná destinace. Představena koncepce cestovního ruchu – pracovní materiál. Cílem je 
vytvořit nabídku atraktivit zábavnou a motivační formou pro konkrétní cílové skupiny (na míru, včetně zapojení místních 
podnikatelských subjektů) 
 
• Zbytek setkání probíhal formou diskuze na různá témata (parkoviště pro karavany, kempování, analýzy, koncepce apod). 
• Další aktivity cestovního ruchu závisí na účasti v projektu výzvy33. Aktuálně čekáme na vyjádření ministerstva. Vlastní koncepce 
CR je přesto připravena – její hrubou podobu zasílám v příloze. 
 
• ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ PRSK: 
1) zvážit grafickou podobu loga, případně slogan podporující CR ve Svitavách 
2) zvážit podobu a název prvku pro zhmotnění služeb, které nabízíme (památky, výlety…) 
3) zvážit podobu komplexních balíčků pro konkrétní cílové skupiny 
4) další… 
 

Přehled účasti jednotlivých členů na jednáních 
 8. listopadu 2017 6. března 2018 datum jednání datum jednání 

Petr Šmerda O O   
Břetislav Vévoda - -   
Zdeněk Cikrdle - O   
Jiří Janků X -   
Natálie Košťálová X X   
Ludmila Kučerová - -   
Matěj Matušovský - X   
Renata Pavlíková  X   
Lenka Suchánková O O   
Alice Štrajtová - O   
     
     
     
O – účastnil se; X – neúčastnil se; - omluven 

 
Datum zpracování 14. září 2018                   podpis předsedy  

 


