
Zápis z jednání komise cestovního ruchu 

 
      konané dne  27. 1. 2016 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 17.00 do 19.30 

hodin. 

 
 
 

 

                  Přítomni:  D. Lamačová, V. Dittrich, V. Kraus, H. Otáhalová,  P. Beran, L. Somolová, D. Stránská  
                  Omluveni: P. Paclt, I. Dandová, S. Švábová, M. Šmejc, J. Senohrábek 

 

 

PROGRAM:  
 

1) Schválení programu jednání 
2) Diskuse na téma strategický plán města 
3) Návštěva členů komise letopisecké a muzejní a společná diskuze na téma informačního systému a    
    naučných stezek v MH a okolí Aktuality související s CR v Mnichově Hradišti. 
4) Závěr 
 
 

1) Schválení programu jednání 
 
Program byl schválen v navrhovaném rozsahu.  Na zasedání komise se dostavil starosta města Mgr. 
Lochman, aby informoval členy o připravovaném setkání předsedů komise kulturní, letopisecké a 
komise cestovního ruchu a zamýšleném doplnění komise CR o členy z řad podnikatelů a pracovníků v 
CR 

 
2) Diskuse na téma strategický plán města  
 
Z diskuse o zpracovávaném strategickém plánu města vyplynulo, že hlavním problémem je, aby 
Mnichovo Hradiště nebylo bráno jen jako výchozí místo do Českého ráje, ale rovněž jako cíl 
návštěvníků, kteří by zde strávili delší dobu: 
 

 MH přednosti: zámek, Jizera, výhodná poloha (blízko dálnice, na hranici Českého ráje 
a Geoparku, nedaleko Máchova kraje, na trase několika významných stezek) 

 MH nedostatky: nedostatek ubytování,  větší kvalita restaurací, dostupnost IC, turistické 
značení 

 
Návrhy řešení: 

 vytipovat městské pozemky vhodné pro kemp - město pobídku občanům - kemp (Vostrov, za 
protipovodňovou hrází) 

 prostor u Jizery - zázemí pro koupání, servis pro vodáky (půjčovna a přeprava lodí) 

 vodní lyžování ve Veselé - pan Lauryn 

 více kulturních akcí tipu No waves 
 

 

3) Návštěva členů komise letopisecké a muzejní a společná diskuze na téma informačního 

systému a  naučných stezek v MH a okolí Aktuality související s CR v Mnichově Hradišti 

 
Na základě domluvy předsedů komisí CR a muzejní a letopisecké probíhala druhá část jednání 
společně, neboť obě komise se zabývaly stejnou problematikou - turistické značení a naučné stezky. 
Z diskuse vyplynulo: 
 

 městský informační systém je nedostačující, nejednotný 
 



 
 
 

 nutno zjistit jak je to s reklamními mapami (6ks) a mapami Geoparku (2 ks) - jaké jsou smlouvy - 
lze odstranit? 

 Je třeba připravit materiály pro případné zažádání o dotaci (v závislosti na vývoji strategického 
plánu a budoucím uspořádání náměstí) 

 - 3 velké informační mapy všeobecné MH a okolí se zakreslenými hlavními tur. zajímavostmi,  
            příp. stezkami 

 - naučná stezka z nádraží na zámek (jednosměrná, případně okruh přes lesopark nebo kolem  
            Jizery) 

 

4) Závěr 

 
Předsedové komisí stanovili  termín společné procházky městem po místech, kde by případně 

mohla vést naučná stezka.  Sraz účastníků je ve středu 9. března v 16.30 hod. u nádraží. 

 

 

 
 

Zapsala: Stránská  
Obdrží členové Komise cestovního ruchu a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu.   

 


