
Zápis z jednání Výboru cestovního ruchu dne 22. 4. 2014 
 
Přítomni: p. Šnebergr, p. Kasík, p. Valenz, p. Hanzlík, sl. Kárlová, p. Šebelík, pí. 

Najmanová 
Omluveni: p. Strnad, sl. Vilišová 
Nepřítomni: - 
 
1. Kontrola usnesení z předchozího jednání, schválení programu jednání – p. Šnebergr 
 

- úvodní slovo, shrnutí programu jednání 
- nadace Thing Big – předat znovu informaci r. Brožovi 
- informace o vývoji areálu na Samotách – bude jednání na konci dubna 
- je třeba oslovit majitele rekreačních bytů – motivovat je k účasti na akcích pořádaných 

Železnou Rudou 
- p. Kasík – dotaz ke kontrole usnesení z 28. 11. – zlepšení webových stránek, zavedení 

elektronických ubytovacích knih – p. Šebelík - stránky ITC byly vylepšeny 
 
2. Informace starosty 
 

- jednání s příslušníky vietnamské menšiny je složité, lidem stále vadí jejich tržnice 
- město má problém s dofinancováním svých záměrů (finanční podíl města k dotaci) – 

vodárna, sběrný dvůr, oprava silnic 
- ekonomický odbor osloví ubytovatele motivačním dopisem – bude je informovat o 

vyhláškách o placení ubytovacích poplatků, poděkuje těm, kteří poplatky městu 
odvádějí a seznámí je s investicemi města do cestovního ruchu, které zvyšují 
návštěvnost Železnorudska – dostavba singltreku, stálá podpora lanovce na Pancíř 

 
3. Informace z ITC – p. Šebelík 
 

- zavedení elektronických ubytovacích knih toho moc nevyřeší, ubytovatelé jsou často 
staršího věku, nebudou schopni elektronické ubytovací knihy vést, pokud někdo 
nepíše do knih papírových, nebude psát ani do elektronických (diskuse – je třeba 
ubytovatele motivovat – karta hosta jako benefit pro ubytované) 

- vyhodnocení zimní sezóny – pro velký nedostatek sněhu byly běžecké stopy upraveny 
rolbou jen jednou a to 13. 12., ke konci ledna byla část stop protažena skútrem HS 

- je třeba projednat možnost zřízení osvětlených běžeckých stop – Alžbětín – na nové 
cyklotrase již je osvětlení, Špičák – na nové cyklotrase je možné umístit světla na 
sloupy vysokého napětí, problémem by mohly být souhlasy majitelů pozemků 

-  p. Kasík – stopy by měly začínat u většího parkoviště, neměly by vést po asfaltovém 
povrchu – byl by rychle poškozen rolbou, bylo by vhodné se zeptat někde, kde to 
funguje – př. kemp Vodník ve Vimperku, tato služba by měla být zpoplatněná, 
upozornění – nový stavební zákon – nelze stavět na cizím pozemku 

- sl. Kárlová – vhodná lokalita – louka pod Dixem 
- p. Kasík – vhodné výstavbu osvětlené běžecké stopy odložit a vše řádně připravit 
- p. Hanzlík – zkusit jednat s Trigemou o možnosti vybudování osvětlených stop 

v areálu Samoty 
- kalendář akcí na letní sezónu – obdrželi jej všichni přítomní 
- spolupráce s ITC v Bayerisch Eisenstein – mají zájem o společnou propagaci na 

veletrzích cestovního ruchu 
- německá strana obdrží kalendář akcí v němčině 



- proběhlo jednání o zelených autobusech – první autobus pojede jako loni až v půl 10 
- je třeba dotisknout propagační materiály – tzv. skládačky, přibude materiál – 

Železnorudsko pro vozíčkáře 
 

4. Strategie udržitelného rozvoje pro město Železná Ruda 2014 – 2024 – p. Šnebergr 
 
- Strategie udržitelného rozvoje -  vypracovává firma, která vyhrála výběrové řízení, 

financováno z dotace - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, do budoucna 
bude strategie vyžadovaná u všech obcí, které budou čerpat dotace!  

- strategie se zpracovává na základě dotazníkových šetření 
- výsledek – vytvoření kostry – co by se mělo vybudovat, aby Železná Ruda 

ekonomicky prosperovala a aby tu lidé trvale žili 
 

5.  Spolupráce ITC Železná Ruda s Infobüro Bayerisch Eisenstein – p. Šnebergr 
 

- od 1. 5. bude ve funkci nový starosta Bayerisch Eisenstein Georg Bauer 
- uzavření bazénu uškodilo cestovnímu ruchu …… 
- p. Kasík – je třeba ohlídat spolupráci, aby nebyla výhodná jen pro německou stranu 

 
6. Umístění kamery Sitour – p. Kasík 

 
- v zimě je kamera umístěná v areálu na Špičáku, v létě v Železné Rudě, kamera je 

zastaralá, analogová 
- Sitour má zájem umístit kameru celoročně na rozhlednu na Špičáku, je třeba vyřešit 

problém se snímáním proti slunci, nabízí nejmodernější kamery – je třeba to vyzkoušet 
po postavení rozhledny 

- přesunutí by bylo vhodné v létě nebo před začátkem zimní sezóny 
- p. Hanzlík – občas se ozývá kritika, že na ČT je uvedena nadmořská výška 780 m – 

vysvětlení – je to podle umístění kamery 
- p. Šebelík – 4 věty na ČT – dnes přispívá jen město Železná Ruda, skiareál Špičák a 

areál Nad nádražím, 4. větu by bylo vhodné využívat na aktuální kulturní akce 
 

 
7. Různé 
 

- p. Šnebergr - 30. 4. stavba májky – jsou zváni i sousedé z Bavorské Železné Rudy 
- 1. 5. v 16 h na nádraží v Alžbětíně proběhnou oslavy 10. výročí 
vstupu ČR do EU 
- Železnorudské slavnosti se budou opět z technických důvodů konat na 
třídě 1. máje, není to ale optimální 

- p. Šebelík – 9. – 10. 5. se uskuteční závod série Rockpoint – centrum bude na 
parkovišti Kaskády na Špičáku, město poskytne pódium, elektřinu, vodu 

- p. Kasík – dotaz -jak velká částka z rozpočtu obce připadá na cestovní ruch 
- výbor cestovního ruchu jednohlasně schválil následující návrh: ITC ve spolupráci 

s ekonomickým odborem připraví návrh rozčlenění prostředků obce vyčleněných na 
cestovní ruch za rok 2013 – do příštího zasedání 

 
 
 

Zapsala Martina Najmanová 


