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ZÁPIS Z DISKUSNÍHO SETKÁNÍ na téma: CESTOVNÍ RUCH 

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území 
 

Datum:  12. 10. 2020, 9:00 - 10:10 hod 

Místo:  zasedací místnost MAS Holicko (náměstí T. G. Masaryka 24, Holice) 

Přítomni: Petra Hrubanová – Africké muzeum Dr. Emila Holuba (IC Holice)  

Eva Hlaváčková – KD Holice (IC Holice)  

Jiří Voborník – Lesní družstvo Vysoké Chvojno 

Michaela Kovářová - MAS Holicko 

 

Program: 

1) Zahájení setkání 

Proběhlo představení účastníků setkání. 

 

2) Diskuse nad problémovými oblastmi v oblasti CESTOVNÍ RUCH na Holicku 

Přítomní pojmenovali nejdůležitější problémy z oblasti CESTOVNÍ RUCH na Holicku: 

 Na Holicku nejsou zajímavá místa, kam poslat návštěvníky – pouze Africké muzeum Dr. E. 

Holuba, kostel sv. Mikuláše ve Velinách a Zámeček ve Vysokém Chvojně)  

 Zastaralý autokemp – staré vybavení, nevaří, rybník není na koupání 

 V Holicích chybí restaurace, která by vařila v dopoledních hodinách (cca 14:00 – 17:00 hod) 

 

3) Socio-ekonomická analýza  

Manažerka MAS představila základní analytické údaje o Holicku týkající se oblasti CESTOVNÍ RUCH, 

které byly získány z údajů zveřejněných českým statistickým úřadem a vlastním šetřením MAS 

Holicko. 

Manažerka MAS informovala, že při tvorbě prezentace k dnešnímu jednání, zjistila, že v zaslaných 

podkladech nebylo zmíněno arboretum ve Vysokém Chvojně a naučné stezky (NS Viselce, NS rytíře 

Velingera ve Velinách a stezka živlů v Uhersku). Toto vše bude do socioekonomické analýzy ještě 

doplněno. 

Dále p. Voborník upozornil na formy turistiky, které nabízí Lesní družstvo Vysoké Chvojno:  

 lovecká turistika – zprostředkování loveckých zážitků - Lov jelenů, daňků, muflonů, srnců 

nebo černé zvěře (divoká prasata) za poplatek v rámci svých honiteb nebo v oboře „Požáry“. 

 Možnost ulovení pstruha v sádkách u restaurace Zámeček, kterého Vám obsluha restaurace 

ihned opraží. 

Bude také doplněno do analýzy. 
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Podle zástupkyně muzea je Muzeum Dr. Emila Houba ve vydávaných letácích Turistické oblasti 

Pardubicko upozaděné – oproti jiným subjektů je v nich o muzeu malá zmínka. Manažerka MAS 

doporučila muzeu, aby se stalo členem spolku Pardubicko-Perníkové srdce (spojit se s ředitelkou 

spolu Markétou Krátkou), protože předpokládá, že členové spolku jsou v propagaci přeci jenom o 

trochu více zvýhodňováni. 

 

4) Analýza problémů a potřeb  

Účastníci rozdělili problémy a potřeby uvedené ve Strategii CLLD MAS Holicko 2014-2020 do 4 

následujících kategorií. Cílem bylo ověřit (ne)platnost zde uvedených problémů a potřeb. 

VÝZNAMNÉ PROBLÉMY A POTŘEBY: 
 Nedostatečně rozvinutý cestovní ruch. 

 Nedostatečné a zastaralé ubytovací kapacity. 

 Zastaralé objekty pro rekreaci.  

Zejména autokemp Hluboký 

 Oprava objektů pro cestovní ruch a turistických areálů. 

 Zlepšení vybavenosti území pro potřeby turistického ruchu a rekreace. 

 Nevhodnost některých komunikací pro cykloturistiku z důvodu intenzivní dopravy. 

 Oddělení cyklistů a motorové dopravy na hlavních komunikačních tazích pro rozvoj 

cykloturistiky. 

 Nově identifikované problémy a potřeby vyjmenované v bodě 2 

 Chybí informační letáky, a to jak o samotném městu Holice, tak i o celém Holicku – v IC mají 

pouze mapu, kterou dělala MAS Holicko nebo nají materiály z Pardubicka 

 Právě se připravuje aktualizace webu města Holice – s tím by se měl aktualizovat i web IC 

SPÍŠE VÝZNAMNÉ PROBLÉMY A POTŘEBY: 
 Rozvoj moderních forem zemědělství a cestovního ruchu. 

Chybí seznam farem, které nabízejí agroturistiku nebo regionální produkty – IC v Holicích by 

tyto farmy rádo nabízelo 

 Zhoršený stav některých pamětihodností. 

 Oprava pamětihodností.  

 Zhoršené dopravní spojení zejména o víkendech. 

 Lepší dostupnost území prostřednictvím dopravní obslužnosti (především o víkendech a 

státních svátcích).  

Chybí cyklobusy, které by svezly turisty do Holicka (celé Pardubicko je vhodné pro nenáročné 

cyklisty) 

SPÍŠE NEVÝZNAMNÉ PROBLÉMY A POTŘEBY: 
- 

NEVÝZNAMNÉ PROBLÉMY A POTŘEBY: 
-  

 

5) SWOT analýza 

Přítomní označili (ne)platnost silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb uvedených ve Strategii 

CLLD MAS Holicko 2014-2020. 
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PLATNÉ SILNÉ STRÁNKY: 

 Výhodná lokalita – blízkost krajských sídel zvyšuje konkurenceschopnost regionu 

 Spojitost s osobou Emila Holuba jako významný prvek pro turistický potenciál území – 

přítomnost muzea 

 Blízkost regionálních center a využití území jejich obyvateli pro rekreaci 

 Vysoká zalesněnost – atraktivita pro obyvatele měst 

 Množství sportovních a společenských akcí 

NEPLATNÉ SILNÉ STRÁNKY: 

 Množství cyklotras 

Hodně cyklotras je vedeno po místních komunikacích x na Holicku je naopak málo cyklostezek 

 Netradiční formy turistiky a rekreace – agroturistika, hippostezka  

Určitě to není silná stránka regionu – spíše jedna z příležitostí 

PLATNÉ SLABÉ STRÁNKY: 

 Malý počet pamětihodností (hrady, zámky, tvrze, významné sakrální stavby apod.) 

 Stav některých pamětihodností 

 Malá ubytovací kapacita 

 Zastaralost ubytovacích a rekreačních zařízení  

 Další chátrání objektů pro ubytování a rekreaci 

 Hustý provoz na některých komunikacích – zvýšené riziko pro cykloturistiku 

 Špatné dopravní spojení o víkendech a státních svátcích snižuje možnosti pro turistický ruch 

NEPLATNÉ SLABÉ STRÁNKY: 

- 

PLATNÉ PŘÍLEŽITOSTI: 

 Potenciál pro příměstskou rekreaci obyvatel větších měst 

 Využití nových trendů v turistice – rozvoj nových forem turistiky (agroturistika, ekoturistika 

aj.) 

 Využití dotačních titulů pro rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

NEPLATNÉ PŘÍLEŽITOSTI: 

- 

PLATNÉ HROZBY: 

 Blízkost území s vyšším potenciálem pro cestovní ruch a rekreaci 

NEPLATNÉ HROZBY: 

 Snižování dopravní obslužnosti na území (objednavatelem kraj) 

Z pohledu Holic se až o takovou hrozbu nejedná. Spíše je to hrozba z pohledu místních 

obyvatel, ale ne z pohledu turistů (většinou jezdí svými auty) 

 

6) Závěr 

Paní ředitelka KD Holice představila své projektové záměry (vize): 
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 Přemístění IC do centra města Holice. Bohužel v současnosti nejsou na náměstí volné 

prostory. IC by si zasloužilo větší a lepší prostory. Také by mohlo nabízet víc služeb, a to nejen 

pro návštěvníky, ale i pro místní obyvatele (prodej vstupenek, kopírování,…). 

 Vybudování africké vesničky na volném prostoru vedle muzea. Mohly by využít jak školy pro 

své vzdělávací programy, tak by zde byly i hrací prvky, odpočinková zóna,… V jedné chýši by 

mohlo být i ubytování. 

 

Na konec manažerka MAS přítomným poděkovala za účast. 

 

Zapsala: Michaela Kovářová 


