
                                

 
 

1 

 

Zápis ze zasedání pracovní skupiny, č. 5 
 
Datum: 9. 6. 2009, 9:00 – 11:00, kancelář Hranické rozvojové agentury, z.s.  
Přítomni: Jana Černá (MěÚ Hranice), Lenka Dočkálková (MIC), Djamila Králíková (SM-

SCR), Eva Plesníková (Lázně Teplice nad Bečvou), Karel Galas (Potšát), 
Michaela Škrobánková (HRA), Marcela Tomášová (HRA), Jan Balek (HRA) 

 
1) stručné představení návrhu partnerské smlouvy s podnikateli, objasnění jejího významu; 

přítomným byl rozdán výtisk smlouvy s žádostí o její případný komentář 

 
2) informační síť v regionu – diskuse o vybudování turistické informační sítě, vznik infobodů v 

obcích; objasnění výstupů projektu 
 Prvotně proběhnou osobní jednání ve větších obcích regionu, obce si řeknou, jakou 

mají představu o infobodu, co všechno by chtěli zřídit (informační panel, stojan, 
nástěnku, drátěný program...); Karel Galas přislíbil podporu při těchto jednáních 
(osobní účast) 

 Infobody by měly mít jednotný design 
 Není nutné budovat celou síť najednou, pouze v obcích, které o to projeví zájem 
3) diskuse o navržených balíčcích zážitků: nutno zjistit, zda není potřeba koncesi na cestovní 

kancelář, pokud bychom chtěli tyto produkty prodávat! 
 Vytváření pouze těch balíčků, které jsou něčím zajímavé, každé téma musí mít nějakou 

přidanou hodnotu, nesmí jít pouze o „suché“ nabízení přírodních, technických, 
kulturních památek; do balíčků nebudeme zahrnovat zajištění ubytování ani 
stravování; bude se jednat o zážitky v časovém rozsahu od 2 hodin po vícedenní 
(víkend) 

 Proběhl brainstorming nad jednotlivými tématy, z čeho balíček vytvořit, co má 
potenciál se stát prodejným balíčkem zážitků:  

 a) přírodní památky – SLŠ (Školní polesí – tematické procházky s průvodcem), 
Arboretum SLŠ v Hranicích (průvodce), Valšovická jezírka (SLŠ – průvodce), NPR Hůrka, 
Potštátské skalní město (obohatit výklad o legendy a příběhy vztahující se ke 
konkrétním místům, případně jejich dramatizace) 

 b) technické a kulturní zajímavosti – Svatba v tunelu ve Slavíči (nebo jiném místě); 
různě akce v okolí zřícenin hradů (Puchart, Svčov, Drahotuch); parní lokomotiva – 
projížďka po viaduktech, přejezd do Lipníka n. B. (informovat se na kraji); ukázka 
historických výjevů (divadelní a umělecká vystoupení); zajištění prohlídky cihelny 
v Polomi; prohlídka Vojenské akademie v Hranicích (jinak nepřístupné) 

 c) církevní památky – návštěvy jinak nepřístupných kostelů; organizace výstav na faře 
na Potštátě; účasti na tradičních poutích 

 d) pěší turistika – průvodcovská služba Za krásami městské památkové zóny Hranice; 
pěší turistika s průvodcem (prakticky kdekoli); průvodcovská služba EXTRA – součástí 
by bylo umělecké vystoupení, muzika, představení... 

 e) cykloturistika – mlynářský víkend na Hranicku (účast na společných cyklovýletech, 
získání pasovacího listu, zajištění prohlídky mlýnů); v regionu chybí půjčovna kol 
(služba); spojení cykloturistiky a raftingu + zajištění stanování (Kemp nebo jiné místo), 
možnosti půjčování stanů; cykloturistika a „sklípek“ (doprovodná akce) 
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 f) adrenalinové sporty – přístup do Polária (Lázně Teplice nad Bečvou); dračí lodě nebo 
rafting – kontaktovat KVS Hranice;  

 g) sport – sestavení a nabídka teambuildingových programů pro firmy, agentury 
zajišťující teambuilding; pétanqueový turnaj ve Valšovicích 

 h) gastro – zajištění kurzů pečení pecáků, výroba vlastního moštu; exkurze v pálenicích; 
návštěvy vybraných „zajímavých“ restaurací 

 
Služby: pro zajištění stálé a zvyšující se kvality služeb zkusit zavést recenzi restaurací, 

ubytování a služeb na webu (hranicko.eu) nebo Hranickém týdnu, nutno zajistit, aby 
recenze nepoškozovala podnikatele, ale byla tzv. zdravou kritikou; pro podnikatele je 
připraveno 5 vzdělávacích seminářů (i pro zaměstnance), tyto jim budou nabídnuty při 
jednáních o podpisu partnerské smlouvy. 

 
Jako priorita pro vytvoření detailních balíčků zážitků byla vybrána cykloturistika a 

adrenalinové sporty. Balíčky musí být tvořeny s ohledem na konkurenci v okolí, jejich 
odbyt, nutná je ORIGINALITA!!! 

 
 
 
 
Zapsala: Michaela Škrobánková 
  Hranická rozvojová agentura, z.s. 
  m.skrobankova@regionhranicko.cz, telefon: 733137754 
 
 


