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2 Úvod 
 

Cestovní ruch je sociálně-ekonomickou kategorií s multiplikačním efektem (má vliv na tvorbu HDP, 
devizové a daňové přínosy a tvorbu pracovních příležitostí, aktivizuje investiční činnost) a již po mnoho 
desetiletí je nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím světové ekonomiky. Jeho rozvoj koreluje s růstem 
životní úrovně obyvatelstva, odbouráváním hraničních bariér a neustále rostoucí nabídkou destinací a 
forem cestovního ruchu, která reaguje na rostoucí poptávku. Z hlediska nejvýznamnějších turistických 
destinací (měřeno počtem příjezdů zahraničních turistů v roce 2006) náleží České republice 34. místo 
na světě (6,4 mil.)  Měřeno ekonomickým efektem v podobě příjmů z cestovního ruchu (cca 5 mld. US $ 
v roce 2006) zaujímá Česká republika 38. místo na světě. 

 

Odvětví cestovního ruchu jako průřezové odvětví ovlivňuje ostatní odvětví hospodářského rozvoje. 
Výsledky odvětví cestovního ruchu mají významný dopad na regionální rozvoj, trh práce, malé a střední 
podnikání, obchod, kulturu, dopravu, životní prostředí, zdravotnictví, rozvoj venkova.  

 

Cílem zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu Přerovska na období 2007 – 2013 je vytvoření  
koncepčního rozvojového dokumentu v souladu s programovacím obdobím Evropské unie, který slouží 
k nalezení a správnému formulování cílů rozvoje cestovního ruchu včetně předpokladů k jejich 
naplnění, k vytipování vhodných rozvojových projektů a navržení jednotlivých aktivit tak, aby mohlo 
statutární město Přerov uskutečňovat svá strategická rozhodnutí s cílem zlepšení svého konkurenčního 
postavení v rámci cestovního ruchu a efektivně čerpat prostředky z dotačních titulů. 

 

 

Návrh Strategie je v souladu se všemi rozvojovými dokumenty statutárního města Přerova.  

 

Východiskem pro zpracování Strategie jsou strategické dokumenty lokálních, mikroregionálních, 
regionální i národní úrovní: 

� Regionální operační program Střední Morava 2007 – 2013 

� Strategie regionálního rozvoje ČR 

� Návrh koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2007 – 2013  

� Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 

� Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 

� Strategie kongresové a incentivní turistiky v ČR 

� Akční plán Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za turistickou lokalitu 
Přerovsko 
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� Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova 2007 – 2013. 

Strategický dokument je tvořen následujícími logicky propojenými částmi: 

 

� Analytická část – východiskem pro zpracování jsou analytické podklady ze strategických 
dokumentů lokálních, mikroregionálních, regionální i národní úrovní včetně aktuálních 
celorepublikových statistik, dále pak z terénního šetření. Zpracovaná analytická část slouží 
především jako základní datová základna pro další práci jednotlivých odborných pracovních 
skupin, řídící skupiny a zpracovatelského týmu. Představuje základní souhrn údajů o cestovním 
ruchu v regionu, jeho jednotlivých částech a okolí.  

� Strategická část – východiskem pro zpracování jsou strategické dokumenty lokálních, 
mikroregionálních, regionálních i národních úrovní a na základě provedených šetření a 
dosažených zjištění jak o nedostatcích a existujících problémech, tak o rozvojovém potenciálu 
města Přerova a turistické lokality Přerovsko, definovala pracovní skupina strategickou vizi, 
kam má město v horizontu strategie dospět. Souběžně s analytickou částí sloužila definovaná 
vize pro stanovení základních východisek pro naplňování strategie města a následně k určení 
priorit strategie. Jednotlivé priority strategie jsou dále rozpracovány do opatření, která určují 
soubor rozvojových aktivit, jejichž prostřednictvím by mělo být dosaženo strategických cílů.  

� Vazba na politiku hospodářské a sociální soudržnosti 2007 – 2013 – Strategie respektuje 
strategické priority politiky hospodářské a sociální soudržnosti 2007 – 2013. Součástí výstupu je  
návrh projektů do prioritní osy 3 Cestovní ruchu ROP NUTS II Střední Morava.  

� Akční plán a finanční plán – v rámci akčního plánu je stanoven garant realizace, vazba na 
ROP NUTS II Střední Morava, časová náročnost, odhad potřebných finančních nákladů a 
organizační propojení jednotlivých projektů. 

 

I. Popis průběhu zpracování projektu 

Zpracování dokumentu bylo zahájeno  18. 9. 2007. 

Zpracovatel ve spolupráci s Komisí pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky statutárního města 
Přerova  sestavil pracovní skupinu za turistickou lokalitu Přerovsko, která byla zastoupena subjekty z 
veřejného (oddělení cestovního ruchu, informační centrum, apod.), tak i soukromého sektoru (ubytovací 
a stravovací zařízení, cestovní agentury, muzeum, atraktivity apod.).  

Zpracovatel zorganizoval v realizační fázi 2 setkání pracovní skupiny (17. 10. a 22. 11. 2007), na 
kterých účastníci mohli prezentovat své názory, připomínky, podněty apod. Zpracovatel připravil dílčí 
podklady pro jednání pracovní skupiny. V průběhu zpracování dokumentu probíhala pravidelná 
komunikace prostřednictvím e-mailové pošty. 

S cílem dosažení maximálního zapojení všech důležitých místních aktérů byly do zpracování kromě 
uvedené pracovní skupiny zapojeny rovněž další zájmové skupiny specificky zaměřené dle konkrétního 
řešeného problému.  
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Hlavním cílem a úkolem zpracovatele bylo zpracování dokumentu na základě schválených výstupů z 
pracovní skupiny.  

Zpracovatel se zavázal spolupracovat na připomínkovém procesu návrhu strategie až do termínu 
schválení návrhu strategie odpovědnými orgány zadavatele. 

Časové nastavení realizačního období strategie bylo přizpůsobeno termínu „evropského plánování“, 
tzn. na období 2007 – 2013. Tím byl dán předpoklad podpořit realizaci navržených opatření ze 
strukturálních fondů. Sedmileté období 2007 – 2013 bude ještě rozděleno na léta 2007 – 2010 a 
doporučení pro aktualizaci s dalším obdobím na léta 2011 – 2013. Strategie cestovního ruchu je 
flexibilní, „otevřený“ dokument, který lze rozvíjet na úrovni dílčích cílů i navržených opatření. Součástí 
projektu je i návrh způsobu aktualizace a rozvoje dokumentu, s předpokladem termínu aktualizace  v 
roce 2010. 

 

Zadavatelem Strategie cestovního ruchu Přerovska na období 2007 - 2013 bylo statutární město 
Přerov, zpracovatelem Střední Morava Sdružení cestovního ruchu, zastoupená ředitelkou Mgr. Djamilou 
Králíkovou. 

 

 

 

 

II. Poděkování 

Zpracovatelé děkují všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zpracování strategického dokumentu 
nebo jejích částí,  zejména pak Odboru rozvoje, Kanceláři primátora magistrátu města Přerova a Komisi 
pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky a všem ostatním členům pracovní skupiny. 

 

 

 

Střední Morava Sdružení cestovního ruchu 

Horní náměstí 5 

772 00 Olomouc 

prosinec 2007  
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A. Analýza 

 

Zpracovaná analytická část slouží především jako základní datová základna pro další práci jednotlivých 
odborných pracovních skupin, řídící skupiny a zpracovatelského týmu. Představuje základní souhrn 
údajů o cestovním ruchu ve městě Přerově, jeho jednotlivých částech a okolí. Statistická část analýzy i 
výstupy z jednotlivých šetření tvoří hlavní východisko pro analýzu silných a slabých stránek turistické 
lokality Přerovsko a rovněž i jeho budoucích příležitostí a možných ohrožení.  

 

1.  Charakteristika území 
 

Vymezení turistických regionů, charakteristika území 

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouce (aktualizovaná verze z roku 2007) definuje na území 
Olomouckého kraje dva turistické regiony, které se liší jak potenciálem cestovního ruchu, tak i svou 
produktovou nabídkou. Na severu kraje je to region Jeseníky a na jihu region Střední Morava. 
Program dále definuje rozdělení jednotlivých turistických regionů na menší územní celky tzv. 
turistické lokality, které jsou prezentovány v tabulce č. 1.  

 

Turistický region Střední Morava 

Turistický region Střední Moravy tvoří okresy Olomouc, Přerov, Prostějov a Šumperk (turistická 
lokalita Mohelnicko). Rozloha turistického regionu činí 3 233 km2. Počtem obyvatel 473 257 (podle 
údajů na konci roku 2006) představuje 4,6 % obyvatelstva ČR. Počet obyvatelstva až na okres 
Olomouc má klesající tendenci. Hustota zalidnění 146,4 obyvatel / km2 je nad republikovým 
průměrem. 

Turistický region tvoří 295 obcí a 16 měst. Sídelní struktura je soustředěna hlavně do nížinných 
oblastí. 

 

Turistický region Střední Morava je rozdělen do 12 turistických lokalit. Největší turistickou lokalitou 
je Prostějovsko (59 obcí), nejmenší pak Uničovsko (10 obcí) a město Olomouc (1 obec). Přerovsko 
je druhou největší turistickou lokalitou s celkovým počtem 49 obcí (představuje 17% turistického 
regionu Střední Morava) s 69 977 obyvateli (představuje necelých 15% obyvatelstva turistického 
regionu Střední Morava). Rozloha turistické lokality činí 27 775 ha. 
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Tabulka č.  1  Vymezení turistických lokalit – Střední Morava 

Turistická lokalita Obce na území turistické lokality 

Olomouc Olomouc 

Olomoucko 
MR: 
Olomoucko, Kosířsko 
Království, Bystřička 
Region Haná, Město 
Libavá 

Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice, Bystrovany, Daskabát, Dolany, 
Doloplazy, Drahanovice, Dub nad Moravou, Grygov, Hlubočky, Hlušovice, Hněvotín, Horka 
nad Moravou, Charváty, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Křelov-Břuchotín, Libavá, Liboš, 
Lubenice, Lutín, Majetín, Mrsklesy, Přáslavice, Příkazy, Samotíšky, Skrbeň, Slatinice, 
Suchonice, Svésedlice, Štěpánov, Těšetice, Tovéř, Tršice, Ústín, Velká Bystřice, Velký Týnec, 
Velký Újezd, Věrovany 

Prostějovsko   
Město Prostějov MR: 
Prostějov – venkov  
Předina 
Protivanovsko  
Plumlovsko 
Kostelecko 
 

Alojzov, Bedihošť, Bílovice-Lutotín, Biskupice, Bousín, Brodek u Prostějova, Buková, 
Čehovice, Čechy pod Kosířem, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, 
Drahany, Držovice, Hluchov, Hradčany-Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Klenovice na Hané, 
Klopotovice, Kostelec na Hané, Kralice na Hané, Krumsín, Laškov, Lešany, Malé Hradisko, 
Mostkovice, Myslejovice, Niva, Ohrozim, Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, 
Otinoves, Pěnčín, Plumlov, Prostějov, Prostějovičky, Protivanov, Přemyslovice, Ptení, 
Rozstání, Seloutky, Skalka, Slatinky, Smržice, Stařechovice, Stínava, Tvorovice, Určice, 
Vícov, Vincencov, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Vřesovice, Výšovice, Zdětín, Želeč   

Konicko 
MR: Konicko 

Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Hačky, Horní Štěpánov, Hvozd, 
Jesenec,Kladky, Konice, Lipová, Ludmírov,  Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, 
Skřípov, Stražisko, Suchdol, Šubířov 

Střední Haná  
MR:  
Střední Haná 
Němčicko 
 

Kojetín, Tovačov,  Měrovice nad Hanou, Křenovice, Stříbrnice, Lobodice,Troubky, 
Ivaň,  Záříčí , Tvorovice, Oplocany, Polkovice, Uhřičice, Obědkovice, Dobromilice, Doloplazy, 
Dřevnovice, Hruška, Koválovice - Osíčany, Mořice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, 
Pavlovice u Kojetína, Pivín, Srbce, Tištín, Vitčice, Vrchoslavice, Víceměřice  

Přerovsko 
Město Přerov 
MR: 
Dolek, Moštěnka, 
Pobečví 
 

Beňov, Bezuchov, Bochoř, Brodek u Přerova, Buk, Císařov, Citov, Čechy, Čelechovice, 
Dobrčice, Domaželice, Dřevohostice, Grymov,  Horní Moštěnice, Hradčany, Kokory, Křtomil, 
Lazníčky, Lazníky, Lhotka, Lipová, Lišná, Nahošovice, Nelešovice, Oldřichov, Oprostovice, 
Pavlovice u Přerova, Podolí, Prosenice, Přerov, Přestavlky, Radkova Lhota, Radkovy, 
Radslavice, Radvance, Rokytnice, Říkovice, Sobíšky, Stará Ves, Sušice, Šišma, Tučín, 
Turovice, Věžky, Vlkoš, Výkleky, Zábeštní Lhota, Žákovice, Želatovice 

Lipnicko 
MR: Lipensko, Záhoří - 
Helfštýn 

Bohuslávky, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice, Kladníky, Lhota, 
Lipník nad Bečvou, Osek nad Bečvou, Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou, Veselíčko   

Hranicko 
Mikroregiony: 
Hranicko, Záhoran 
Podlesí, Rozvodí 

Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hranice, 
Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, 
Olšovec, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Radíkov, Rakov, 
Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice, 
Zámrsky 

Šternbersko 
MR: Šternbersko 
Moravský Beroun 

Babice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, 
Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová,  Komárov, Lipina, Lužice, Mladějovice, Moravský Beroun, 
Mutkov, Norberčany, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk, Žerotín 

Uničovsko 
Mikroregion: 
Uničovsko 

Dlouhá Loučka, Lipinka, Medlov, Nová Hradečná, Paseka, Troubelice, Šumvald, Újezd, 
Uničov, Želechovice  
 

Litovelsko 
Mikroregion: 
Litovelsko 

Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučka, Loučany, 
Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice,  Pňovice, Senice na Hané, 
Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov 

Mohelnicko 
Mikroregion: 
Mohelnicko 

Klopina, Krchleby, Líšnice, Loštice, Maletín, Mírov, Mohelnice, Moravičany, Palonín, Pavlov, 
Police, Stavenice, Třeština, Úsov  
 

Zdroj: vlastní (2007) 
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Turistická lokalita Přerovsko 

Turistická lokalita Přerovsko se rozkládá na jihovýchodě turistického regionu Střední Morava. Na 
západě sousedí s turistickou lokalitou Olomoucko a Střední Haná, na jihu s oblastí Kroměřížsko 
(Zlínský kraj), na východě s turistickou lokalitou Lipnicko a Hranicko a na severu hraničí 
s Lipnickem a Olomouckem.  

Obce turistické lokality Přerovsko se sdružují do několika mikroregionů1. Největší z nich je Mikroregion 
Moštěnka, který čítá celkem 22 obcí s 10 732 obyvateli. Mikroregion Pobečví tvoří 14 obcí, z nichž 13 
je situováno v turistické lokalitě Přerovsko s celkovým počtem 4 975 obyvatel. Následuje Mikroregion 
Záhoří-Helfštýn se 14 obcemi, ale pouze 6 obcí patří do turistické lokality Přerovsko (1 558 obyvatel). 
Mikroregion Dolek má celkem 9 obcí, 8 z nich je součástí turistické lokality Přerovsko. Celkový počet 
obyvatel mikroregionu Dolek  (5 800) převyšuje mikroregion Pobečví. Nejmenším mikroregionem je 
město Přerov, které má nejvíce obyvatel v celé turistické lokalitě.  

Obec Bezuchov se ještě sdružuje do Mikroregionu Záhoří-Helfštýn a obce Brodek u Přerova, Citov, 
Císařov a Čelechovice do Mikroregionu Království ( větší část mikroregionu patří do turistické lokality 
Olomoucko). 

 

Tabulka č. 2  Vymezení turistické lokality dle mikroregionů  

Název   Počet obyvatel 2006 

Mikroregion Přerov 46 912 

Mikroregion Dolek 5 800 

Mikroregion Moštěnka 10 732 

Mikroregion Pobečví 4 975 

Mikroregion Záhoří-Helfštýn 1 558 

CELKEM 69 977 

Zdroj: ČSÚ – obyvatelstvo 2006, webové stránky mikroregionů (2007) 

 

Hlavním centrem turistické lokality je město Přerov s celkovým počtem 46 912 obyvateli. Vlastní poloha 
města Přerova na okraji Hané a Moravské brány (cca 20 km jihovýchodně od města Olomouc) s 
rozvinutým průmyslem a důležitým dopravním uzlem v železniční a silniční dopravě určuje sídelní útvar 
Přerov jako prostor výrazně polyfunkčního charakteru.  

 

Městem protéká řeka Bečva. Na levém břehu leží městské části Přerov-město, Kozlovice, Lověšice, 
Újezdec, Henčlov, na pravém břehu Předmostí, Dluhonice, Čekyně, Vinary, Lýsky, Popovice, Žeravice a 
Penčice.  

                                                 
1 Název jednotlivých obcí mikroregionů, počet obyvatel, první písemná zmínka o obcích a vzdálenost od města 
Přerova viz příloha 1 
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1.2 Území v jiných strategiích 

 

 

1.2.1 Dokumenty na mezinárodní úrovni 
 

Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost 

Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost (SOZS; Community Strategic Guidelines – 
COM (2005) 0299, Brussels 05–07-2005) na roky 2007 – 2013. Zde je cestovní ruch chápán jako 
důležitá rozvojová aktivita především ve venkovských oblastech. Významná je také vazba na 
zaměstnanost a tvorbu nových pracovních míst, rozvoj lidských zdrojů i na podporu 
podnikatelských aktivit.  

 

1.2.2 Dokumenty na národní úrovni 

 

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013  

Zásadním strategickým dokumentem v oblasti cestovního ruchu je Koncepce státní politiky 
cestovního ruchu v České republice na období 2007 – 2013, která  navazuje na Koncepci státní 
politiky cestovního ruchu na období 2002 – 2007. Aktualizovaná koncepce státní politiky cestovního 
ruchu v ČR nebyla zatím schválena.  

Návrh Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007 – 2013 definuje 
následující strategické cíle  udržitelného cestovního ruchu  v České republice: 

• Posílení postavení cestovního ruchu v národním hospodářství (růstu absolutní výše HDP 
vytvořeného cestovním ruchem, zvýšení zaměstnanosti v cestovním ruchu, podpora 
podnikání -  především malého a středního podnikání v cestovním ruchu).  

• Růst konkurenceschopnosti cestovního ruchu České republiky v evropském prostoru (měřený 
mj. růstem výdajů zahraničních turistů v ČR). 

• Růst objemu pobytového cestovního ruchu v České republice (včetně růstu objemu domácího 
cestovního ruchu). 

• Zachování kvality přírodního prostředí a složek životního prostředí, jež jsou v oblasti 
cestovního ruchu využívány a mohou být rozvojem cestovního ruchu ovlivněny. 

V návaznosti na tyto cíle obsahuje návrh Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České 
republice na období 2007 – 2013 tyto priority rozvoje cestovního ruchu: 
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Priorita 1: Podpora tvorby konkurenceschopných národních a regionálních produktů cestovního 
ruchu 

Priorita 2: Podpora budování a zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu 

Priorita 3: Marketingová podpora cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů 

Priorita 4: Podpora budování a vytváření organizační struktury cestovního ruchu 

 

Strategie kongresové a incentivní turistiky v ČR  

V roce 2006 byla zpracována analytická část strategického dokumentu, která mapuje aktuální 
trendy v oblasti kongresové a incentivní turistiky, segmenty trhu KIT (kongresová a incentivní 
turistika) a pozici České republiky na evropském trhu, druhá část se zabývá pozicí hlavního města 
a třetí část posuzuje pozici jednotlivých krajů České republiky v rámci kongresové a incentivní 
turistiky. Město Přerov je zde zařazeno do kongresových měst 3. volby (blíže kapitola 2.2.4 a 5.1).  
Zpracovatelem studie je Mag Consulting.  

 

Strategie udržitelného rozvoje České republiky 

Strategie udržitelného rozvoje České republiky (usnesení vlády č. 1242/2004), představuje 
dlouhodobý rámec pro udržení základních civilizačních hodnot a kvality života společnosti 
a východisko pro zpracování dalších dokumentů koncepčního charakteru, tedy i pro politiku 
cestovního ruchu.  

 

Strategie hospodářského růstu 

Strategie hospodářského růstu (usnesení vlády č. 984/2005), stanovuje koordinaci priorit 
hospodářské politiky do roku 2013 v pěti základních oblastech: institucionální prostředí pro 
podnikání, zdroje financování, infrastruktura, rozvoj lidských zdrojů a výzkum, vývoj a inovace.  

 

Státní politika životního prostředí ČR pro období 2004 – 2010 

Státní politika životního prostředí ČR pro období 2004 – 2010 (usnesení vlády č. 235/2004) 
konstatuje, že právě kvalitní životní prostředí zvyšuje atraktivnost a tedy i konkurenceschopnost 
cestovního ruchu pro podnikatelské a další subjekty a vytváří tím podmínky pro zlepšení celkové 
kvality života obyvatel České republiky. 

 

Politika územního rozvoje České republiky 

Z Politiky územního rozvoje ČR (2006) mj. vyplývá, že se má podporovat rozvoj cestovního ruchu 
zejména v rámci vymezených rozvojových oblastí – v turistickém regionu Střední Morava je zde 
definována ORP Olomouc. Dále dokument doporučuje rozvoj tzv. rozvojových os – Rozvojová 
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osa (Katowice-) hranice ČR – Ostrava-Břeclav-hranice ČR (-Wien): ORP Přerov (rozšiřování a 
zkvalitňování systému veřejné dopravy).   

V rámci koridorů a plochy dopravy mezinárodního významu je doporučováno rozvoj koridorů 
vysokorychlostní dopravy: VR1 (Dresden–) hranice ČR–Praha–Brno–hranice ČR  

(–Wien/Bratislava), (Nürnberg–) hranice ČR–Plzeň–Praha, Brno–Přerov–Ostrava–hranice ČR  
(–Polsko). Dále zkapacitnění železniční trati s vysokou intenzitou osobní dopravy včetně 
zvýšení atraktivity odbočnou větví do Zlína a směrem na Slovensko: Koridor Brno–Přerov 
(stávající trať č. 300) s možnou větví Kroměříž–Otrokovice–Zlín–Vizovice–Valašská Polanka 
(stávající trať č. 280 Hranice na Moravě–Horní Lideč–hranice ČR (– Púchov)), možné využití úseků 
stávající trati č. 331 Otrokovice–Zlín–Vizovice. Prochází v rozvojové ose OS5 Katowice–Ostrava–
Olomouc/Přerov– Brno a odbočná větev částečně v celé rozvojové ose OS11 Zlín–Horní Lideč–
hranice ČR (–Púchov). 

V rámci koridorů a plochy dopravy národního  významu je doporučováno zajištění kvalitativně 
vyšší úrovně obsluhy území s vysokou koncentrací sídel a obyvatel: R55 v úsecích Olomouc–
Přerov a dále Napajedla–Uherské Hradiště–Hodonín–Břeclav. Úsek prochází rozvojovou osou 
OS5 Olomouc–Přerov–Zlín/Otrokovice–Břeclav–Wien. 

 

Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013 

Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013 vychází ze současné podoby návrhů nařízení ke 
strukturálním fondům a Fondu soudržnosti. Národní rozvojový plán konstatuje, že cestovní ruch 
patří mezi největší a nejdynamičtěji se rozvíjející ekonomická odvětví. Cestovní ruch, považovaný 
ve světě za odvětví budoucnosti, se stává stále významnějším a nepostradatelnějším faktorem 
regionálního rozvoje v řadě českých regionů i celé ekonomiky. 

 

Integrovaný operační program (verze červenec 2007) 

Integrovaný operační program (IOP) je jedním z operačních programů, které budou realizovány na 
podporu regionů v rámci cíle Konvergence v České republice. IOP je koncipován jako program 
národního rozměru pro řešení společných regionálních problémů, které mají plošné a systémové 
zaměření a spadají do působnosti ústředních správních úřadů. Součástí definice globálního cíle je 
podpora cestovního ruchu. Cestovní ruch je zde řešen v rámci 4. prioritní osy: Národní podpora 
cestovního ruchu. Podporované aktivity:  

• zavedení národního informačního a rezervačního systému 

• zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR 
(zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontrola) 

• podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází 

• prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb  

s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni 
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• podpora prezentace ČR jako destinace CR. 

 

 

Regionální operační program NUTS II Střední Morava  

Regionální operační program NUTS II Střední Morava je určen pro region soudržnosti Střední 
Morava sestávající z Olomouckého a Zlínského kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní 
dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje 
infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování 
podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, 
sociální a zdravotnické infrastruktury a odstraňováním ekologických zátěží. 

Cestovní ruch je priorita číslo 3. a  v rámci této priority budou podporovány aktivity jako jsou např. 
rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu a lázeňství 
vč. návazné infrastruktury, vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek, 
navigačních tabulí, rekonstrukce kulturních či technických památek nebo kulturní zajímavosti vč. 
návazné infrastruktury, modernizace, výstavba nebo rozšíření ubytovacího zařízení vč. sportovních 
zařízení, služeb v rámci incentivní a kongresové turistiky, rozvoj a obnova areálu pro sjezdové či 
běžecké lyžování včetně návazné infrastruktury, komplexní a jednotný marketing turistické 
destinace, propagace regionálních produktů cestovního ruchu, zřízení jednotného informačního 
systému apod.  

 

Národní strategický plán rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013 

Národní strategický plán rozvoje venkova ČR  vychází z hlavních strategických priorit EU pro léta 2007 
– 2013 s důrazem na zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových pracovních příležitostí a 
udržitelný ekonomický rozvoj. Zajišťuje vazby mezi obecnými cíli rozvoje evropského venkova 
(vyjádřené nařízením Rady (ES) č. 1698/2005) a cíli rozvoje venkova ČR, odpovídajícími „evropským 
strategickým pokynům“, třem strategickým rozvojovým osám (konkurenceschopnost, ochrana přírody, 
životního prostředí a krajiny, a rozvoj a diverzifikace venkovského života). Čtvrtou osou je horizontální 
metoda Leader, která umožňuje spojit cíle tří rozvojových os. Integrovaný přístup pomůže chránit a 
rozšiřovat místní přírodní a kulturní dědictví, zvyšovat povědomí o ochraně životního prostředí, 
podporovat výrobu specialit, cestovní ruch, obnovitelné zdroje a energii a investovat do nich. 

 

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013 

Program rozvoje venkova vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova a byl zpracován 
v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Jeho realizace by měla přispět k dosažení cílů stanovených 
Národním strategickým plánem rozvoje venkova.  

Cestovní ruch je řešen v rámci Osy III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace 
hospodářství venkova, která obsahuje následující priority: 
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III.1 – Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova 
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy  
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  
III.1.3 Podpora cestovního ruchu 
III.2 – Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech  
III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby  
III.2.2  Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova  
III.3 – Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů působících v oblastech, na 
něž se vztahuje osa III 
III.3.1 Vzdělávání a informace 

 

 

 

1.2.3 Dokumenty na krajské  úrovni 
 
 
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 
 

Program rozvoje kraje je základní střednědobý program podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, 
sestávající z cílených opatření a intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje kraje.  

Těžištěm tohoto dokumentu je návrh rozvojové strategie kraje, jejímž smyslem je dosáhnout dohody o 
tom, jakým směrem se bude kraj nadále rozvíjet, a dále návrh priorit a opatření, které odpovídají na 
otázku, jak se bude navržená strategie realizovat. 

Cestovní ruch, turistika a lázeňství v Programu rozvoje: 

Cílem této strategické oblasti je podpora rozvoje cestovního ruchu v oblastech s vysokým počtem 
kulturně-historických památek, podpora turistiky v nemetropolitních oblastech jako možná alternativní 
aktivita přinášející nové pracovní příležitosti, a podpora lázeňství v tradičních lázeňských oblastech. 
Hlavním záměrem je tedy urychlit a podpořit rozvoj aktivit, které mají dobré předpoklady a perspektivy 
růstu a vytvoření nových pracovních míst v oblasti cestovního ruchu a lázeňství. Důležitou součástí je 
také zachování kulturního a přírodního dědictví při jeho využití pro cestovní ruch a podpora materiální 
základny cestovního ruchu, stejně jako rozvoj lokální turistické, sportovní a rekreační vybavenosti 
Olomouckého kraje. Výsledkem by mělo být vytvoření nových pracovních příležitostí v oblasti 
cestovního ruchu, rekreace a turistiky a zvýšení počtu návštěvníků kraje. 

 

Aktualizace Programu rozvoje CR Olomouckého kraje na období 2007-2009 (výhled 2010 – 2013) 

Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje (APR CR OK) navazuje na  
zpracovaný dokument z roku 2003  - Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje (na období 
2004-2006). 
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Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje definuje tyto cíle:  

Globální cíle 

      Zvýšení ekonomické výkonnosti sektoru cestovního ruchu na základě: 

•••• prodloužení průměrné délky pobytu přijíždějících turistů  

•••• zvýšení počtu přijíždějících turistů, návštěvníků a jejich výdajů 

•••• zvýšení zaměstnanosti v cestovním ruchu vytvářením nových pracovních míst 

Specifické cíle 

•••• zvýšení atraktivnosti regionu zkvalitněním infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu 

•••• zvýšení kvality služeb, rozvoj nových, rozšiřování stávajících služeb cestovního ruchu a rozvoj 
lidských zdrojů 

•••• vývoj nových programů a produktů cestovního ruchu, inovace a zvýšení kvality stávajících  

•••• jednotný a koordinovaný marketing 

•••• zefektivnění systému organizace cestovního ruchu v Jeseníkách i na Střední Moravě 
a dosažení dohod pro vznik jednotného samostatného regionu Jeseníky 

Navrhovaná opatření strategie řeší odstranění nejdůležitějších problémů rozvoje cestovního ruchu 
v Olomouckém kraji v těchto prioritách: 
 

Priorita č.1 Veřejná infrastruktura a služby 

1.1 Rozvoj dopravy 

1.2 Rozvoj oblastí s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb 

1.3 Rozvoj ostatních oblastí cestovního ruchu 

Priorita č.2 Podnikatelská infrastruktura a služby 

2.1 Rozvoj oblastí s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb 

2.2 Rozvoj ostatních oblastí cestovního ruchu 

Priorita č.3 Marketing a řízení  

3.1 Rozvoj regionální organizace cestovního ruchu  

3.2 Rozvoj jednotného a koordinovaného marketingu  

 
V dokumentu byly definovány klíčové a ostatní aktivity (formy cestovního ruchu) pro jednotlivé turistické 
lokality.  
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Turistická lokalita Přerovsko  

Klíčové aktivity: poznávací turistika (kulturní, přírodní), kongresová a incentivní  turistika, 
ostatní sportovní turistika (tenis) 

Ostatní produkty: cykloturistika, lázeňství, akční turistika (kultura, sport, výstavnictví)  

 

 

Projekt organizace cestovního ruchu (destinačního managementu) Olomouckého kraje 

Na základě výstupů Programu rozvoje cestovního ruchu byl v r. 2005 vypracován Projekt 
organizace cestovního ruchu (destinačního managementu) Olomouckého kraje. Cílem tohoto 
projektu bylo na platformě zkušeností z jiných destinací a diskuse zainteresovaných subjektů 
navrhnout způsob řízení, který by odpovídal potenciálu cestovního ruchu Olomouckého kraje. 
V rámci projektu organizace cestovního ruchu (destinačního managementu) Olomouckého kraje byl 
navržen systém organizace a řízení cestovního ruchu v Olomouckém kraji, který zahrnuje zřízení 
dvou samostatných organizací cestovního ruchu (pro každý turistický region zvlášť) a také 
destinační marketingovou agenturu, která by měla zabezpečovat komplexní marketingové aktivity 
pro obě organizace cestovního ruchu na území Olomouckého kraje. 

 

Analýza agroturistiky v Olomouckém kraji 

V roce 2005 byla zpracována analýza agroturistiky v Olomouckém kraji. Výsledky analýzy se měly 
stát podkladem pro zpracování studie venkovského turismu v Olomouckém kraji a dalšího 
směřování Olomouckého kraje v této oblasti cestovního ruchu. 

Studie analyzovala podmínky turistických regionů pro zemědělství a cestovní ruch. Výsledky studie 
hodnotí celý turistický region Střední Morava jako vhodný pro rozvoj farmaření – agroturistiky. 
Dobré podmínky pro cykloturistiky, pěší turistiku, hipoturistiku, kulturně poznávací turistiku jako 
nedílnou součást doplňkové volnočasové aktivity spojené s agroturistikou.  Zároveň poukazuje na 
problematiku nedostatku ubytovacích kapacit pro tuto formu cestovního ruchu (zejména ubytování 
v soukromí, ubytovnách či kempech). Dalším nedostatkem je nezájem farmářů se progragovat 
(mají své klienty a zavedené zvyky nechtějí měnit), propagace celého území vůbec a rozvoj této 
formy podnikání.   

 

Agroturistikou v pravém slova smyslu se na Střední Moravě zabývá jen malý zlomek  podnikatelů – 
celkem zjištěno 6 farem + 3 farmy, připravující se na podnikání v tomto oboru, z toho jedna farma 
v obci Zábeštní Lhotě.  
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Studie venkovského turismu v Olomouckém kraji (2006) 

Základním posláním této studie je vytvoření podkladu pro rozhodování orgánů Olomouckého kraje 
a Regionální rady NUTS II – Střední Morava v oblasti rozvoje venkovského turismu především 
v rámci přípravy Regionálního operačního programu a Programu obnovy venkova Olomouckého 
kraje. Studie bude sloužit i jako podklad pro směřování venkovského turismu, který budou využívat  
neziskové organizace a veřejný sektor v Olomouckém kraji.  

Globálním cílem politiky venkovského turismu je zvýšení ekonomické výkonnosti venkova 
Olomouckého kraje využitím a dalším rozvojem dostupného potenciálu a tím docílit zvýšení 
konkurenceschopnosti a zájmu poskytovatelů služeb venkovského turismu i uživatelů těchto 
služeb, při respektování zájmů ochrany přírody a krajiny a dalších složek životního prostředí. 

Studie vytýčila čtyři základy priority k dosažení cílů: 

1. Turistická suprastruktura, turistická a všeobecná infrastruktura 

2. Produktová nabídka a řízení venkovského turismu 

3. Kvalita služeb 

4. Vzdělávání managementu i personálu působícího ve venkovském turismu 

 

 

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje 

Cílem této koncepce je zkoordinovat rozvoj cyklistické dopravy na území olomouckého kraje, sladit jej  
se státní (národní) a evropskou koncepcí a vytvořit tak předpoklady pro prověření a doplnění sítě 
mezinárodních, dálkových, regionálních a nadregionálních cyklotras na uvedeném území s napojením 
na trasy sousedních krajů a na trasy na polské straně. Neméně významnou součástí je také zlepšení 
kvality tras a jejich okolí, zejména ve vazbě na podporu vhodného podnikání v dané oblasti.  

V nevyhovujících úsecích (problémových místech) především zvýšit bezpečnost. 

Výsledkem koncepce je navrhnout, jakým směrem se má ubírat rozvoj cyklistické a cykloturistické 
dopravy, připravit podklady a zásadní informace pro tento rozvoj, a tím vytvořit podmínky pro rozvoj 
bezpečné cyklistické dopravy do zaměstnání, do školy, na úřad, aj. a současně v rámci cykloturistické 
dopravy podpořit rozvoj turistického ruchu na území olomouckého kraje. Vzhledem k novému 
územnímu rozdělení ČR na kraje budou v koncepci řešeny mezinárodní, dálkové (nadregionální) a 
regionální cyklotrasy, které by měly být vzhledem ke svému významu pod patronací kraje. 
Nepřehlédnutelnou částí je i doplnění doprovodných zařízení pro cykloturistiku v jednotlivých úsecích 
nebo lokalitách a rozvoj ostatních služeb (stravovací, ubytovací, informativní, poznávací, zábavné, aj.), 
které mohou z cykloturistiky profitovat. 
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Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje do roku 2010, s výhledem do 
roku 2013 

Zpracovaná koncepce vyjadřuje zájmy Olomouckého kraje v oblasti rozvoje silniční sítě na území 
Olomouckého kraje do roku 2010, s výhledem do roku 2013. Koncepční materiál vychází 
z Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, Programového prohlášení Rady 
Olomouckého kraje, ze schváleného územně plánovacího podkladu, Územního generelu dopravy 
silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje. 

Cílem koncepce je stanovení postupu při rozvoji silniční sítě na území kraje. Dokument slouží pro 
uplatňování zájmů kraje ve vlastní rozhodovací činnosti, při správě a rozvoji silniční sítě ve 
vlastnictví kraje, v úzké koordinaci při uplatňování cílů kraje vzhledem k silničním správním 
orgánům státu. Současně je také podkladovým materiálem pro aktivní získávání podpory ve 
prospěch zájmů kraje. 

 

Integrovaný rozvojový plán – využití letecké základny Přerov pro civilní provoz 

Cílem této studie zpracované v rámci projektu INCORD (r. 2005) je poskytnout základní výchozí 
podklady pro rozhodování o budoucnosti vojenského letiště Přerov – jako regionálního letiště s civilním 
provozem. Součástí studie bylo zhodnocení velikosti potenciálu uživatelů letiště (podnikatelská sféra, 
sféra cestovního ruchu a další),  nutné stavební, technické a další úpravy a související investiční 
náklady, provozní náklady a financování. 
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1.2.4 Dokumenty na úrovni turistické lokality a místní úrovni 

 

Pro lepší přehlednost seřadíme strategické dokumenty zpracované na úrovni turistické lokality (vyšší úroveň), tj. 
statutárního města Přerova, MAS a mikroregionů, a strategické dokumenty zpracované na místní úrovni (nižší 
úroveň), tj. ostatní obce turistické lokality.  

 

Tabulka č.  3  Strategické dokumenty  – turistická lokalita Přerovsko 

Obec/Mikroregion Název dokumentu Rok 

Úroveň turistické lokality 

Přerov 
Strategický plán ekonomického a územního rozvoje 

statutárního města Přerova pro období 2007-2013 

2007 

 

Přerov 
Program regenerace a rozvoje městského parku 
Michalov (do roku 2011) 

2000 

Přerov 
Program regenerace a rozvoje městské části Přerov – 
Laguny 

2002 

Přerov 
Program regenerace a revitalizace zámku v Přerově 
(do roku 2010) 

2002 

Přerov 
Místní koncepce environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro město Přerov na období 2006-
2015 

2005 

Přerov 
Pasport podnikatelských ploch vhodných pro 
průmyslovou zónu (plochu ve statutárním městě 
Přerově) 

2007 

Přerov 
Postup při využití prostředků strukturální politiky 
Evropské unie pro roky 2007 až 2013  

2007 

MAS Moštěnka 
Integrovaná strategie rozvoje MAS Moštěnka: „My a 
svět“ 

2007 

MAS Záhoří-Bečva 
Integrovaná rozvojová strategie území místní akční 
skupiny Záhoří-Bečva 

2007 

Mikroregion Moštěnka 
Aktualizace „Strategie rozvoje mikroregionu 
Moštěnka“, „Akčního plánu“ a „Databáze projektových 
námětů“ 

2007 
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Místní úroveň 

Bochoř Program obnovy obce Bochoř na období 2007 – 2013 není uveden 

Čechy Program obnovy obce Čechy v období 2007 – 2010 2007 

Dřevohostice 
Projektové záměry „Uvažované stavební akce na 
období 2007 – 2008“ 

2007 

Želatovice 
Program obnovy obce Želatovice na období 2007 – 
2010 

2006 

Zdroj: vlastní (2007) 

 

 

Strategické dokumenty na úrovni turistické lokality  

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 
2007 – 2013 

Strategický plán je koncepčním otevřeným dokumentem města Přerova, který definuje prioritní 
oblasti ekonomického a územního rozvoje města. Prioritní oblasti rozvoje:  

• Tvorba a rozvoj podnikatelského prostředí – součástí této prioritní oblasti je i rozvoj 
cestovního ruchu – 1. Vytvoření koncepce cestovního ruchu, 2. Infrastruktura pro cestovní 
ruch. Navrhované projekty: 

o Příprava dokumentace a realizace vybraných projektů infrastruktury CR 

o Realizace muzea optiky 

o Dokončení projektu „Předmostím až do pravěku“ 

o Revitalizace Výstaviště Přerov 

o Rekonstrukce budovy náměstí T.G.Masaryka 8 

o Rozšíření ubytovacích kapacit a návazných služeb v rámci rozvoje incentivní a 
kongresové turistiky 

• Dopravní a technická infrastruktura, životní prostředí 

o Realizovat úkoly vyplývající z Místní koncepce EVVO na období 2006-2015 (viz 
dále) 

• Rozvoj lidských zdrojů a kvality života 

o Vybudovat přírodní areál sportu a zdraví s využitím přerovských lagun 

o Dokončení regenerace parku Michalov 

o Výstavba víceúčelové haly 
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o Další etapa regenerace zámku 

o Stavba in-line parku 

o Modernizace plaveckého areálu 

o Revitalizace sportovního areálu na Přerovské rokli 

 

Realizací projektů v oblasti cestovního ruchu přispěje k lepší konkurenceschopnosti města, které 
umožní ekonomický a územní rozvoj a přispěje ke zvýšení kvality života jeho občanů. Realizace 
projektů předpokládá zapojení soukromého sektoru a ostatních institucí ve městě – vytváření  
partnerství a zlepšení spolupráce.  

 

Program regenerace a rozvoje městského parku Michalov 

Program vymezuje zájmové a řešené území, shrnuje všechny dostupné poznatky o dané lokalitě, o 
výchozím stavu (2000) z hlediska kulturního, krajinářského, ekologického, organizačního 
zabezpečení provozu a údržby, vlastnických a nájemních vztahů. V návrhové části definuje cílový 
stav a využití (2011) jednotlivých funkčních ploch. Závazně stanovuje etapizaci jednotlivých 
opatření včetně kvalifikovaného odhadu nákladů. Z doposud nerealizovaných opatření lze jmenovat 
vybudování vodní plochy (připomínka meziválečného vývoje parku), altánu na středové ose 
(akcentace Thomayerova odkazu), rekonstrukci skleníku včetně zřízení veřejně přístupné expozice, 
vybudování netradičního sportovního areálu na ploše dřívějšího zahradnictví. 

 

Program regenerace a rozvoje městské části Přerov – Laguny 

Program vymezuje zájmové a řešené území, shrnuje všechny dostupné poznatky o dané lokalitě, o 
současném stavu z hlediska technického, ekologického, vlastnictví, organizačního zabezpečení 
provozu a údržby, vynakládaných prostředcích a nájemních vztazích. V návrhové části informuje o 
požadované konečné funkci a stavu území, rozděluje záměr na jednotlivé etapy a zkoumá možnosti 
financování programu. 

 

Program regenerace a revitalizace zámku v Přerově 

Strukturou a povahou informací program odpovídá oběma výše zmíněným (Michalov, Laguny). 
Etapizace opatření je stanovena do roku 2010. Program akcentuje, po rekonstrukci, veřejné 
zpřístupnění doposud nevhodně využitých prostor, a to pro další účely než „klasické“ muzejnictví 
(mj. se počítá s malým amfiteátrem v parkánovém prostoru).  
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Pasport podnikatelských ploch vhodných pro průmyslovou zónu (plochu ve statutárním 
městě Přerově) 

Dokument popisuje vhodné pozemky včetně všech doporučení, výhod a nevýhod ploch, na kterých 
je možno vybudovat plochy pro podnikatele. Dokument řeší mimo jiné i  vhodné umístění vybraných 
služeb, které mají úzký vztah k cestovnímu ruchu: 

1. Terminál kombinované dopravy a veřejné logistické centrum (v sousedství pravého 
přednádraží železniční stanice Přerov s možností vybudování železniční vlečky) 

 

Postup při využití prostředků strukturální politiky Evropské unie pro roky 2007 až 2013 

Dokument popisuje postavení ČR v rámci EU a možnosti čerpání finančních prostředků ze zdrojů 
EU. To otevírá městu Přerovu možnosti k čerpání finančních prostředků. Dokument prezentuje 
operační programy Evropské unie, z nichž lze tyto finanční prostředky čerpat.  

Současně doporučuje městu Přerovu řešit projekty, které spadají i do oblasti cestovního ruchu. 
Cestovní ruch  je zde řešen v rámci projektové oblasti 2, který je výstupem 2 oblastí strategie: 
Tvorba a rozvoj podnikatelského prostředí a rozvoj lidských zdrojů a kvality života.  

V oblasti cestovního ruchu jsou doporučovány realizovat následující projekty: 

1. Multifunkční sportovní hala  

2. Regenerace výstaviště  

3. Cyklostezka Osmek – Velká Dlážka 

4. Infocentrum a skanzen pravěkých zvířat 

5. Strategie a propagace cestovního ruchu Přerovska2  

6. Terminál kombinované dopravy Přerov (zařazen do projektové oblasti 1: 
Konkurenceschopnost), ale tématicky má rovněž vazbu na cestovní ruch 

 

Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 2006-
2015 (Akční plán na období 2006-2008) 

Komplexně analyzuje podmínky pro EVVO (mezi silnými stránkami mj. uvádí výčet atraktivních 
lokalit, mezi slabými naopak identifikuje absenci systematické spolupráce města se subjekty 
v oblasti cestovního ruchu a propagace místních přírodních a kulturních hodnot) a stanoví 
konkrétní opatření ve čtyřech prioritních osách  - veřejná správa, školství, veřejnost, středisko 
environmentální výchovy, mj: 

• vybudovat naučnou vlastivědnou stezku Předmostím až do pravěku 

• podporovat vznik a činnost občanských sdružení a neziskových organizací aktivních 
                                                 
2 tento projekt se již realizuje 
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v oblasti ochrany ŽP, EVVO, památkové péče, zachování pozitivních tradic a zvyků, 
propagace turistiky (v roce 2007 byly schváleny zásady pro poskytování dotací) 

• zpřístupnit místní přírodně a kulturně zajímavé lokality a objekty, zajistit jejich dostatečnou 
propagaci 

• Městské informační centrum využít mj. k poskytování informací o atraktivních lokalitách, 
možnostech exkurzí 

• vybudovat a podporovat činnost střediska environmentální výchovy v areálu BIOS a 
ORNIS, jakožto základního článku krajské sítě SEV v Přerovském regionu, přitom plně 
využít kvalitního materiálního a personálního zázemí a atraktivity okolního prostředí. 

 

Integrovaná strategie rozvoje MAS Moštěnka: „My a svět“ 

Dokument je aktualizovanou verzi návrhové části Integrované strategie rozvoje MAS Moštěnka, 
který byl zpracován v červnu 2007. Dokument definuje 6 prioritních oblastí rozvoje: 

1. Rozvoj turistiky a služeb cestovního ruchu 

1.1. Rozvoj cykloturistiky, hipoturistiky a návazných služeb cestovního ruchu 

1.2. Obnova památek s ohledem na rozvoj cestovního ruchu 

1.3. Zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit 

1.4. Informační a turistické centrum venkova 

2. Rozvoj života v obcích 

3. Péče o krajinu a energetické zdroje 

4. Podpora venkovského podnikání a zemědělství 

• Podpora místních produktů  

5. Technická, dopravní a informační infrastruktura 

• Dobudování příjezdových místních komunikací a parkovišť 

6. Management rozvoje místního partnerství 

• Plánování a příprava společných akcí – rozvojové integrované projekty 

  

Integrovaná rozvojová strategie území místní akční skupiny Záhoří-Bečva  

Jedná se o komplexní rozvojový dokument regionu Záhoří-Bečva, který zaujímá část mikroregionu 
Pobečví a mikroregion Záhoří-Helfštýn. Region si vytýčil 4 globální cíle, které chce dosáhnout. 

Oblast cestovního ruchu je řešena ve dvou cílech: 

Cíl 2: Vytvořit z regionu Záhoří-Bečva vyhledávanou turistickou destinaci cestovního ruchu 
s využitím turistického potenciálu regionu s bohatou nabídkou atraktivit a kvalitních služeb v oblasti 
cestovního ruchu; 
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Cíl 3: Zkvalitnit život na venkově zlepšením vybavenosti obcí, zachováním kulturního a přírodního 
dědictví a nabídkou bohatého kulturního a společenského života. 

 

Aktualizace „Strategie rozvoje mikroregionu Moštěnka“ 

Dokument byl zpracován v roce 2002,  jeho strategická část aktualizována v roce 2007. Dokument 
mimo jiné analyzuje oblast cestovního ruchu. Dokument definuje 3 problémové oblasti, které 
doporučuje řešit: cestovní ruch je součástí problémové oblasti: ekonomický rozvoj: opatření: 
prezentace mikroregionu včetně příležitostí trávení volného času, rozvoj cykloturistiky a 
navazujícího zázemí a rozvoj hipoturistiky a společné nabídky služeb.   

 

 

Strategické dokumenty na místní úrovni 

 

Program obnovy obce Bochoř na období 2007 – 2013  

Jedná se o stručný analytický dokument (strategická část pouze k nahlédnutí na obecním úřadě 
v úředních hodinách). 

 

Program obnovy obce Čechy v období 2007 – 2010  

Jedná se spíše o akční plán projektových záměrů než o programovací dokument. Záměrem obce 
jsou investice i do oblasti cestovního ruchu: památková péče (oprava zvonice), cyklostezky 
(zpracování projektu: páteřní cyklostezky; výkupy pozemků a realizace výstavby), oprava 
restauračního zařízení, výstavba dětského hřiště v rámci areálu volného času, oprava koupaliště, 
vybudování vodní atrakce, zastřešení výletiště. 

 

Projektové záměry „Uvažované stavební akce na období 2007 – 2008“ 

Přehled projektových záměrů obce Dřevohostice s krátkou anotací jednotlivých záměrů. V oblasti 
cestovního ruchu jsou plánovány úpravy chodníků a místní komunikace a výstavba záchytného 
parkoviště (zejména u kostela  - kulturní památka). 

 

 

Program obnovy obce Želatovice na období 2007 – 2010 

Jedná se o akční plán obce pro období 2007 – 2010. V oblasti cestovního ruchu obec plánuje 
dokončení výletiště „Charamzka“, údržbu a opravy kapličky a pomníků, umístění orientačního plánu 
a směrových tabulí v obci, a přípravu i výstavbu cyklostezek. 
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2. Cestovní ruch – analýza nabídky 
 

 

2.1 Analýza cílů a atraktivit cestovního ruchu 

 

2.1.1 Přírodní atraktivity  

 

Přírodní podmínky jsou významným lokalizačním faktorem pro turistický rozvoj regionu. Turistická 
lokalita nedisponuje žádným velkoplošným chráněným územím (tj. chráněná krajinná oblast a 
národní park), které se vyskytují na území turistických regionů Střední Morava (Litovelské 
Pomoraví) a Jeseníků (Jeseníky).   

Na území turistické lokalitě Přerovsko se nachází 8 maloplošných chráněných území (167                    
v Olomouckém kraji).  

 

Tabulka č. 4 : Přírodní atraktivity – maloplošná chráněná území 

   Kategorie Katastr území Rozloha (ha) Přírodní oblast 

Žebračka 
Národní 
přírodní 
rezervace 

Přerov 234,1 
Hornomoravský 
úval 

Na Popovickém 
kopci 

Přírodní 
památka 

Popovice u Přerova 3,32  

Lhotka u 
Přerova 

Přírodní 
památka 

Lhota u Přerova 5,07  

Kamenice 
Přírodní 
památka 

Turovice 2,93  

Dřevohostický 
les 

Přírodní 
památka 

Bezuchov, Dřevohostice, Hradčany na 
Moravě, Nahošovice, Radkova Lhota, 
Radkovy, Šišma   

309,9  

Lesy u 
Bezuchova 

Přírodní 
památka Pavlovice u Přerova, Kladky a Bezuchov, 250,2  

Přestavlcký les 
Přírodní 
památka 

Dobrčice, Přestavlky u Přerova, Stará 
Ves u Přerova 

210,1  

Vlkoš – statek 
Přírodní 
památka Vlkoš 0,04  

Zdroj: Ústřední seznam ochrany přírody (2007), odbor Životního prostředí Magistrátu města Přerova (2007) 

 

Žebračka (národní přírodní rezervace) - dubohabrový les, bučina a lužní porost, velmi bohaté ptačí 
refugium. 
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Lhotka u Přerova (přírodní památka) - skalnatá stráňka s mechovými a lišejníkovými porosty na 
silikátovém podkladu. 

Na Popovickém kopci (přírodní památka) - ostrůvek stepní květeny. 

Kamenice (přírodní památka) - fragment přirozeného listnatého háje, lokalita hořce křížatého 

Dřevohostický les (přírodní památka) - cenný fragment přírodě blízkých lesních porostů s fragmenty 
zachovalých lučních společenstev v zemědělské krajině Přerovska. 

Lesy u Bezuchova (přírodní památka) - zbytky zalesněných svahů, ovsíkových luk a extenzivních sadů 
v údolí říčky Šišemky a jejich přítoků.   

Přestavlcký les (přírodní památka) - zachovalé porosty karpatských a polonských dubohabřin se 
zbytky mezofilních ovsíkových luk obklopené kulturní krajinou. 

Vlkoš – statek (přírodní památka) - regionálně významná kolonie netopýra brvitého. 

    

K přírodním zajímavostem s evropským významem, které se nacházejí v turistické lokalitě 
Přerovsko, se řadí soustava chráněných území, jejímž účelem je ochrana nejvíce ohrožených 
druhů planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a tzv. přírodních stanovišť (např. horské 
smrčiny, rašeliniště apod.) na území Evropské unie (Natura 2000).  

 

Natura 2000 

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje 
zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu 
příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky 
je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají 
smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území. 

Na území turistické lokality Přerovsko leží nebo na ně zasahuje 5 evropsky významných lokalit:  

• soustava chráněných území, zařazených do národního seznamu (Natura 2000) – přírodní 
památky: Dřevohostický les, lesy u Bezuchova, Přestavlcký les, Vlkoš – statek, Bečva – 
Žebračka (současně je národní přírodní rezervací – národní význam). 
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Zámecké parky a park Michalov 

Přímo ve městě je přirozeným místem odpočinku a trávení volného času městský park Michalov. 
Z hlediska krajinářské a památkové hodnoty jde o nejcennější městský park v turistickém regionu 
Střední Moravy a jeden z nejcennějších v ČR vůbec. Park je od roku 1992 kulturní památkou. Vzhledem 
ke své rozloze, funkčnímu členění ploch a vybavenosti (včetně stravovací kapacity restaurace, která je 
rovněž kulturní památkou) umožňuje pořádání kulturních akcí většího rozsahu (vícedenní akce 
s několika tisíci návštěvníků). Zvýšení celkové atraktivity parku lze předpokládat po dokončení 
programu regenerace. 

 

Tabulka č. 5 Seznam nemovitých kulturních památek nadregionálního významu  – kulturní krajina 

Název 
 
Katastr území 

 
Popis 

Park Michalov Přerov Přírodně krajinářský park z r. 1904 
 

Zámecký park Dřevohostice 
Přírodně krajinářský park sbírkového 
charakteru z 19. stol.  
 

Zámecký park Přerov – Čekyně Přírodně krajinářský park (1,85 ha) 
 

Zámecký park Citov 

Přírodně krajinářský park ze 60. let 18. stol., 
upravený v 1. pol. 19. stol. na přírodně 
krajinářský 
Park je využíván pouze pro pořádání 
dětského dne a sdružení myslivců zde 
pořádá červencovou a srpnovou noc. 

Zámecký park Přestavlky 

Přírodně krajinářský park, založený v 19. stol. 
Park je součástí zámku, který je 
v soukromém vlastnictví. Majitel plánuje 
zpřístupnit zámek veřejnosti 

Zámecký park Rokytnice 
Anglický park s řadou cenných druhů dřevin 
založený na poč. 19. stol. – upraveno na poč. 
20. stol. – Ústav sociální péče 

Zámecký park Říkovice Přírodně krajinářský park menšího rozsahu 
založený v 1. pol. 19. stol. 

Zahradní rondel Říkovice 
V zám. parku – zděný omítaný okrouhlý 
pavilón v rohu parku – drobná zahradní 
architektura z 18. stol. 

Zdroj: MK – Ústřední seznam kulturních památek ČR (září 2007) 
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Přerov – Laguny  

Zóna Lagun se nachází v těsné blízkosti řeky Bečvy a národní přírodní rezervace Žebračka. Jedná se o 
klidovou oblast s rekreační funkcí s úzkou návazností na regenerovaný městský park Michalov. Část 
území je určena pro sportovní a odpočinkové vyžití (tzv. přírodní sportovně – rekreační komplex) 
s vodními plochami, sociálním zázemím a další vybaveností.  

Velká laguna – přírodní koupaliště o rozloze 27 500m2 pro cca 1 500 osob.  

Malé laguny – vodní plocha o rozloze 19 500m2  

Skatepark (provozovatel Služby města Přerova), bikrossová trať mezi ulicí Bezručovou a malou lagunou 
(provozovatel BMX ALLMONT TEAM PŘEROV).    

Dopravní dostupnost: po místní komunikaci Bezručova. Parkoviště pro 70 aut.  

Využití: vodní plochy – rybolov, rekreační areály. Plánované využití: pláž, kempink/stanový tábor, 
hřiště, vybudování atrakcí, výstavba naučné stezky. 3 

  

Řeka Bečva 

Řeka Bečva je největším přítokem Moravy. Je pro ni charakteristické velké kolísání průtoků s náhlými a 
rychlými změnami. Její tok vytvářejí dva pramenné toky – Rožnovská Bečva (38 km) a Vsetínská Bečva 
(59 km). Oba toky pramení ve Vsetínských vrších a mají soutok ve Valašském Meziříčí. Odtud již vodní 
tok pokračuje jako Spojená Bečva a k soutoku s Moravou má ještě dalších 61 km. Celková plocha 
povodí Bečvy nad soutokem s Moravou je 1 626 km2. 

Významnými městy na toku Spojené Bečvy jsou Hranice, Lipník nad Bečvou a především Přerov. 
Nejvýznamnějšími jezy jsou jezy hranice, Přerov a Troubky.  

Celková délka toku je 61 km. Řeka byla povodní v roce 1997 značně zasažena a ovlivněna. Od obce 
Troubky je část vody odváděna umělým kanálem (Malá Bečva) do Moštěnky, který je sjízdný a 
zajímavý. Vyskytují se zde zátarasy, naplaveniny a je místy značně znečištěný.  

Řeka je sjízdná v celém úseku a většinou celoročně.  Řeka je ve své sjízdnosti nenáročná, mohou na ní 
jet i začátečníci.  

Celý úsek řeky lze sjet za 2 – 3 dny.   

                                                 
3 Poznámka z odboru ŽP MMPR - Pozor na některé limitující faktory!: Vodní plocha velké laguny kolísá – v 
teplých suchých měsících je menší o více než 1000m2 , tomu odpovídá délka břehu (podobně i úzkého pruhu 
vhodného pro využití jako pláže) cca 650 m. Odhad 1 500 osob odpovídá spíše umělým stejně velkým vodním 
plochám z řízenou kvalitou vody nebo přírodním hlubokým nádržím. Objekt velké laguny i po vyčištění bude 
pro svou relativní mělkost při maximalistickém využití náchylný k rychlé sezónní eutrofizaci (a hygienické 
závadnosti) - jako koupaliště nemůže mít nikdy jiný než místní význam. Dále z uvedené plochy Malých lagun 
bude možné jen asi 12 000 m2 využívat pro rekreaci (rybolov), část je navržena ke zvláštní plošné ochraně 
(přírodní památka). Větší část areálu se bude nacházet v ochranných pásmech NPR Žebračka a uvedené přírodní 
památky. Například vybudování standardního kempinku je nereálné. 
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Nejhezčím úsekem je mezi obcemi Hustopeče nad Bečvou a Přerovem. Řeka je dobře přístupná od 
silnice.  

V celém úseku jsou doporučovány (dle serveru www.raft.cz) tábořiště v Hustopečích nad Bečvou, 
v Hranické loděnici a u druhého Oseckého jezu (Osecký splav). V turistické lokalitě není uvedeno žádné 
tábořiště pro milovníky vody. 

 

 

2.1.2 Kulturněhistorické památky a atraktivity 

 

Turistická lokalita Přerovsko 

K hlavním turistickým atraktivitám turistické lokality Přerovsko patří  městská památková zóna 
Přerov (v turistickém regionu Střední Morava se nachází celkem 5 památkových zón: Přerov, 
Hranice, Tovačov, Lhotka u Hranic a Potštát), 1 vesnická památková zóna Stará Ves (v turistickém 
regionu Střední Morava se nachází 1 vesnická památková rezervace Příkazy a 1 vesnická 
památková zóna Stará Ves) a 122 nemovitých kulturních památek zapsaných na seznamu 
nemovitých kulturních památek České republiky, které se nacházejí na území 24 obcí turistické 
lokality.  

Nejvíce nemovitých kulturních památek (dle seznamu nemovitých kulturních památek Ministerstva 
kultury ČR) se nachází na katastrálním území města Přerova – celkem 65 památek. 

Podle nové studie Návrh rajonizace cestovního ruchu ČR, zpracované Masarykovou univerzitou 
v Brně (2007), patří město Přerov (stejně jako dalších 11 obcí turistického regionu Střední Morava:  
Čechy pod Kosířem, Hranice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Plumlov, Prostějov, Příkazy, 
Šternberk, Tovačov a Uničov) do kategorie obce s regionálním významem kulturně-historického 
potenciálu. Olomouc je zařazena do kategorie obce s národním významem kulturně-historického 
potenciálu. Do první kategorie patří pouze hlavní město Praha (tj. město s mezinárodním 
významem kulturně-historického potenciálu). 

Horní náměstí města Přerova je historicky nejcennější částí turistické lokality Přerovsko, které bylo 
prohlášeno městskou památkovou zónou v roce 1992. Tvoří je renesanční měšťanské domy, z nichž 
nejvzácnější je tzv. Korvínský dům s číslem 31 se zachovalým renesančním portálem z roku 1570.  
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Zámky  

 

Tabulka č. 6  Seznam nemovitých kulturních památek nadregionálního významu  – zámky 

Název 
 

Katastr území 
 

Popis 
 

Poznámka 

Zámek se zámeckým 
mostem, příkopem a 
ohradní zdí 

Přerov 

Renesanční čtyřkřídlý zámek z 1. 
čtvrtiny 17. stol., v jádru pozdně 
gotický s dochovanou raně gotickou 
věží 

• původní příkop ze 16. stol., 

Muzeum Komenského 
v Přerově – prohlídka 
exteriéru a interiéru -  
tématické expozice 

Zámek s areálem parku Přerov – Čekyně Renesanční zámek z 2. pol. 16. stol. 
se starším jádrem, úprava v 18. stol.  

Objekt v soukromém 
vlastnictví. Podnikatel je 
připraven spolupracovat 
a zařadit zámek do 
nabídky cestovního 
ruchu. 

Zámek 
Pavlovice u 
Přerova 

Zámek postaven v letech 1890 – 91 
průmyslníkem A. Skene. 
V zámeckém parku se nachází 
zřícenina „skotské tvrze“ – 
atraktivita. 

Domov důchodců – 
prohlídka exteriéru včetně 
parku. 

Zdroj: MK – Ústřední seznam kulturních památek ČR (září 2007) 

 
 
Tabulka č. 7  Seznam nemovitých kulturních památek nadregionálního významu  – zámky  

Název 
 

Katastr území 
 

Popis 
 

Poznámka 

Zámek s areálem Dřevohostice 

Renesanční zámek z konce 16. stol., 
upravený v 2. pol. 17. stol. a na poč. 
19. stol.  

• kamenný most – 1649 – 1662  
• vodní příkop – součást fortifikace 
 

Prohlídka interiéru je 
možná po dohodě s 
místostarostou, v interiéru 
se ovšem nenachází téměř 
nic atraktivního.  
Nádvoří se využívá k 
pořádaní akcí (diskotéky, 
setkání dechových 
hudeb,..). 

Zámek s areálem parku a 
sochami 

Přestavlky 
Čtyřkřídlá jednopatrová stavba 
s věží ze 2. pol. 18. stol.  

Zámek s areálem parku 
jsou v soukromém 
vlastnictví. Majitel plánuje 
zpřístupnit zámek 
veřejnosti.  

Zámek s areálem parku Rokytnice 

Rozsáhlý areál renesančního zámku 
s hospodářským zázemím (z let 
1582-1591), upravený barokně ve 2. 
čtvrtině 18. stol. 

Ústav sociální péče – 
prohlídka pouze exteriéru 

Zdroj: MK – Ústřední seznam kulturních památek ČR (září 2007) 
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Z terénního šetření atraktivit turistické lokality Přerovsko jsou pro účely cestovního ruchu 
nejvýznamnějšími (významně zastoupena renesance): 

 

1. Zámek v Přerově (Muzeum Komenského v Přerově) – Přerovský zámek je jediným 
celoročně zpřístupněným zámkem v turistické lokalitě Přerovsko. Nachází se v samém 
historickém centru města Přerova. Zámek je vybudovaný na místě původního hradu. 
Přerovský hrad byl vybudován pravděpodobně v polovině 11. století. Jako zeměpanský 
majetek sloužil za jedno ze šesti sídel hradské správy na Moravě. Od počátku plnil i strážní 
a obrannou funkci důležité křižovatky obchodních cest a brodu přes řeku Bečvu. První 
přímá písemná zpráva o přerovském hradu pochází až z roku 1253, kdy se o jeho dobytí 
neúspěšně pokoušela vojska uherského krále Bély IV. Roku 1487 získal panství s hradem 
do dědičného držení Vilém z Pernštejna a zahájil přestavbu tehdy zpustošeného hradu na 
pohodlnější zámek. K dalším závažným stavebním úpravám, jimiž zámek získal dnešní 
renesanční podobu, došlo v letech 1612 – 1615 za Karla st. ze Žerotína. Poslední majitelé 
zámku Magnisové souhlasili s využíváním objektu jako sídla městských úřadů. V roce 1918 
ho prodali městu. V letech 1928 – 1930 proběhla generální oprava celého objektu a byly 
v něm umístěny sbírky Městského musea a Musea Komenského. Dodnes slouží jako 
výstavní prostor a depozitář přerovského muzea. Objekt je zpřístupněn pro návštěvníky, 
parkoviště se nachází před areálem zámku (tj. Horní náměstí): po–čt 7.00–17.00, pá 
15.00–17.00 (10 Kč/hod.) 

 

2. Zámek v Dřevohosticích - objekt obce Dřevohostice – zpřístupněn veřejnosti po dohodě 
s místostarostou, možnost parkování před areálem zámku nebo na náměstí v blízkosti 
zámku. 

   

3. Zámek v Citově - objekt obecního úřadu, obřadní síň, sdružení myslivců – objekt je 
zpřístupněn pouze v úřední dny úřadu, parkoviště se nachází naproti zámku (kapacita cca 
10 aut)  

 

4. Zámek Přestavlky – objekt v soukromém vlastnictví – není zpřístupněn veřejnosti; 
záměrem majitele je další prodej objektu – dle telefonického rozhovoru s obecním úřadem), 
možnost parkování před zámkem. 

 

5.  Zámek – Čekyně – není zpřístupněn veřejnosti; majitel je ochoten spolupracovat v oblasti 
cestovního ruchu, možnost parkování před areálem zámku (není dostatek parkovacích 
míst) nebo pod zámeckými schody. 
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Ostatní památky 

Turistická lokalita Přerovsko má početné zastoupení sakrálních staveb, vojenských a technických 
památek, drobných památek (kříže, sochy a sloupy, boží muka, domy a paláce, lidová architektura). 
Z terénního šetření jsou pro účely cestovního ruchu nejvýznamnější památky, které budou dále 
tématicky či geograficky zapadat do produktů Střední Morava: památky Střední Moravy: židovské 
památky (hřbitov v Přerově a Synagoga), barokní památky (kaple a kostel v Kokorách, kaple v celé 
turistické lokalitě) a zvonice. 

 

Církevní památky 

Tabulka č. 8  Seznam nemovitých kulturních památek nadregionálního významu  – sakrální památky 

Název 
 

Katastr území 
 

Popis 
 

Farní kostel sv. Vavřince Přerov Jednolodní barokní stavba z let 1725-1732  
Kostel sv. Cyrila a 
Metoděje 

Přerov Současná budova je již výsledkem přestavby tehdejší synagogy 
podle projektu přerovského rodáka židovského architekta - 
Jakoba Gartnera. Uskutečnila se v roce 1898 v novorománském 
slohu. Prostory jsou vhodné pro pořádání výstav a vynikající 
akustika umožňuje i pořádání koncertů. V říjnu 1997 byl 
prohlášen kulturní památkou. 

Býv. zámecká kaple sv. Jiří Přerov Barokní stavba, v jádru středověká se zachovaným středověkým 
portálem, upravená v 19. a 20. stol. 

Sbor evangelický Přerov ------------------------------------------------------------------ 
Kaple sv. Jana a sv. Pavla Přerov – Čekyně U zámku – drobná zděná barokní stavba z 18. stol. se 

zlidovělými prvky 
Kaple P. Marie Přerov  Volně stojící drobná barokní kaple z r. 1722 
Kaple P. Marie Přerov – Čekyně V kapli se nachází vzácné fresky 
Kaple P. Marie Přerov – Lověšice Volně stojící zděná barokní kaple z r. 1732 
Farní kostel sv. Máří 
Magdalény 

Přerov – 
Předmostí 

Jednolodní rokoková stavba z r. 1772 

Kostel sv. Floriána Bochoř Novogotická jednolodní stavba  z r. 1875 
Kaple sv. Urbana Buk Barokní lidová stavba z 1. pol. 18. stol. 
Zvonice Čechy Zděná patrová zvonice z 2. pol. 18. stol.  
Kaple sv. Antonína Čelechovice Zděná stavba obdélného půdorysu z poč. 19. stol.  
Farní kostel sv. Havla Dřevohostice Barokní jednolodní stavba z konce 18. stol. 
Zvonice Dřevohostice Volně stojící hranolová čtyřpatrová renesanční stavba z r. 1521 
Farní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie 

Horní Moštěnice Pozdně barokní kostel z r. 1792 

Farní kostel Nanebevzetí P. 
Marie 

Kokory Areál kostela z 2. pol. 18. stol. 
Jednolodní stavba z r. 1809 (baroko), kryté schodiště (poč. 19. 
stol.), ohradní zeď (19. stol.) 

Kaple sv. Františka 
Xaverského  

Kokory Barokní kaple se sochami (1. pol. 18. stol.) 
pískovcové schodiště (1. pol. 18. stol.) 

Zvonička Lazníky (Svrčov) Dřevěná zvonička z konce 18. stol. 
Farní kostel sv. Jakuba 
Většího  

Rokytnice Jednolodní stavba z roku 1670 

Kostel Nanebevzetí P. Stará Ves 60 metrů vysoká novogotická stavba z 19. stol. 
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Marie a fara 
Kaple P. Marie se Svatou 
studánkou 

Stará Ves Mariánská kaple z 19. stol. nacházející se v lese Dubina,  
u studánky se každoročně konají poutě 

Kaple sv. Starosty Turovice Drobná barokní stavba z roku 1684 
Židovské památky 
Židovský hřbitov Přerov Hřbitov otevřen roku 1882. Roku 1956 sem byly přeneseny 

náhrobky ze starého hřbitova, který byl změněn téhož roku 
na parčík. 

Zdroj: MK – Ústřední seznam kulturních památek ČR ( září 2007) 

 

 

Farnost Přerov 

Římskokatolická farnost Přerov působí v následujících obcích a části Přerova: Přerov, Výmyslov, 
Kozlovice, Podolí, Újezdec, Želatovice a Lověšice. 

Farnost spravuje následující kostely a kaple: 

Farní kostel sv. Vavřince - Pouť v neděli kolem 10. srpna. 

Filiální kostel sv. Michaela na Šířavě - Pouť 29. září. 

Kaple sv. Jiří na Horním náměstí - Pouť v sobotu kolem 24. dubna. 

Kaple Panny Marie Bolestné před kostelem sv. Vavřince. 

Kaple sv. Jana Sarkandra v Újezdci - Pouť v neděli kolem 6. května. 

Kaple sv. Vendelína v Kozlovicích - Pouť v neděli kolem 20. října. 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Podolí - Pouť 5. července. 

Kaple Navštívení Panny Marie v Lověšicích - Pouť v neděli kolem 31. května. 

Kaple sv. Petra a Pavla (Božského Srdce Páně) v Želatovicích - Pouť v neděli kolem 29. června. 

Kaplička Panny Marie Bolestné „Pod nemocnicí“ - Společné modlitby bývají dvakrát ročně v neděli 
odpoledne v první polovině září a května. 

 

Farnost Předmostí 

Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí působí v následujících obcích a části Přerova: Přerov - 
Předmostí, Čekyně, Dluhonice, Vinary, Popovice a Lýsky 

 

Farnost spravuje následující kostely a kaple: 

Farní kostel sv. Maří Magdaleny - Pouť kolem 22. července. 

Kaple Povýšení sv. Kříže v Dluhonicích - Pouť kolem 14. září. 

Kaple sv. Jana a Pavla v Čekyni - Pouť kolem 26. června. 
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Kaple sv. Jana a Pavla v Popovicích. 

Kaple Rozeslání apoštolů ve Vinarech. 

Kaplička Panny Marie Svatohostýnské ve Vinarech. 

Kaplička sv. Antonína Paduánského v Lýskách. 

 

Bohoslužby a aktivity ve farnosti: 

Nedělení mše svatá - neděle 8.45. 

Večerní mše svatá v pondělí - pondělí 18.00. 

Příležitost ke svaté zpovědi - pondělí 17.30. 

Společná modlitba růžence - pondělí 17.30. 

Zkoušky kostelního sboru - pátek 17.30. 

Vyučování náboženství 1.- 3. třída - čtvrtek 15.00. 

Besedy nad Katechismem - Jednou za čtrnáct dnů - pondělí 18.45. 

Modlitby matek - Jednou za čtrnáct dnů - středa 17.30. 

Setkávání seniorů - Jednou za měsíc - středa 16.00. 

Mariánské večeřadlo - první sobota v měsíci - sobota 18.00 (květen až září) nebo 16.00 (říjen až 
duben). 

 
 
 
Tabulka č. 9  Seznam nemovitých kulturních památek nadregionálního významu  – vojenské památky 

Název 
 

Katastr území 
 

Popis 

Městské hradby s 10 
baštami a fortnou 

Přerov Zbytky systému městského opevnění, středověké hradby 
z lomového kamene z 15. stol. s 10 půlválcovými baštami a 
fortnou 

Bojiště s památníkem Přerov – Dluhovice Památník padlým v bitvě u Dluhovic a Rokytnice v roce 1866 
(vybudováno po r. 1866) 

Pomník padlým 
partyzánům 

Přerov – Lověšice Žulový památník s černou mramorovou deskou (po r. 1945) 

Švédské šance Horní Moštěnice  Archeologická památka – zbytek opevnění vojenského tábora z  
r. 1643 – vybudováno gen. Linhartem Torstensonem 

Švédské šance Přestavlky Historická a archeol. památka. V r. 1643 byl zbudován opevněný 
bod na místě hradiska z pozdní doby hradištní (asi 10. stol.) 

Zdroj: MK – Ústřední seznam kulturních památek ČR  (září 2007) 
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Tabulka č. 10 Seznam nemovitých kulturních památek nadregionálního významu turistické lokality 
Přerovsko – domy, paláce 

Název 
 

Katastr území 
 

Popis 

Měšťanské domy Přerov Celkem 12 domů na Horním náměstí (MPZ) od 15. stol.-16. stol., 
úpravy v 18. a 19. stol.  
Čp. 1,9,10,11,12,13,17,22,31,32,33,34 

Bývalá radnice Přerov Na Horním nám. – zakoupena v r. 1482, zničena požárem v roce 
1749 a obnovena v r. 1815, upravena v r. 1868 

                                                              Domy  (Přerov) 
Restaurace Michalov Přerov Jednopodlažní stavba z konce 19. stol. 
 Činžovní dům s tiskárnou 
 Činžovní dům S.M.E.  
 Činžovní dům S.M.E. – administrativní    
 budova 
 Záložna  
 Společenský dům – Městský dům 
 SŠ průmyslová (přístavba dílen) 
 Vila 
 Vila Karla Kovaříka 
 Tělocvična – Nová sokolovna 

 Gymnázium (Komenského ul.) 
 Rodinný dům (Jana Poláška) 
 ZŠ (Štefánikova ul.)/Gymnázium Jana Blahoslava 
 budova bývalého okresního úřadu 
 Rodinný dům (Riedlova ul.) 
 Rodinný dům (Sadová ul.) 
 Činžovní dům (Bartošova ul.) 
 Činžovní dům (Skupina domů Slaměníkova, Kabelíkova, Vaňkova). 

Zdroj: MK – Ústřední seznam kulturních památek ČR (září 2007) 

 

 

 
 

 
Tabulka č. 11  Seznam nemovitých kulturních památek nadregionálního významu – technické památky 

Název 
 

Katastr území 
 

Popis 
 

Poznámka 

Železniční stanice 
(přijímací budova) 

Přerov typická stavba svého druhu na 
tehdejší Severní dráze Ferdinandově 
a na přelomu 19. a 20. století.  

 

Pivovar Kokory Barokní stavba z 1. pol. 18. stol Objekt v soukromém 
vlastnictví – postupná 
rekonstrukce a pronajímání 
prostor  

Vodní mlýn Citov Zděná mlýnice  s dřevěným štítem (r. 
1812)  

Není veřejnosti přístupný, 
objekt v majetku 
mysliveckého sdružení. 

Vodní mlýn Vlkoš Barokní technická památka z r. 
1726, opravená v r. 1923 

 

Zdroj: MK – Ústřední seznam kulturních památek ČR (září 2007) 
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Tabulka č. 12  Seznam nemovitých kulturních památek nadregionálního významu – lidová architektura 

Název 
 

Katastr území 
 

Popis 

Stavení (venkovská usedlost) Přerov – Dluhonice Hanácká lidová stavba z konce 18. stol. 
s průčelím ovlivněným klasicismem 

Výměnkářská stodola Bochoř  Dřevěná stodůlka z 1. pol. 19. stol., poslední 
doklad tohoto typu na okrese 

Statek Císařov Přízemní obytné stavení z konce 18. stol. 
Statek se žudrem Dřevohostice Přízemní dům s otevřeným podloubím – 

hanácká lidová stavba z konce 18. stol. 
Venkovská usedlost Sobíšky Doklad bydlení svobodného „půhončáka“ 

z pol. 19. stol. 
Zdroj: MK – Ústřední seznam kulturních památek ČR (září 2007) 

 

Tabulka č. 13  Seznam nemovitých kulturních památek nadregionálního významu  – sochy, sloupy 

Název 
 

Katastr území 
 

Popis 

Sv. Jana Nepomuckého Přerov Barokní sochařská práce z 2. pol. 18. stol. 
Sv. Rocha Přerov Barokní sochařská práce z r. 1717 
Neptuna Přerov Barokní sochařská práce z 18. stol., osazena 

v novodobé nádrži kašny 
Elektra Přerov Novodobé sochařské dílo z r. 1936, bronz 
Sv. Karla Boromejského Přerov Barokní sochařská práce z 18. stol. 
Sv. Ignáce z Loyoly Přerov Barokní sochařská práce z 18. stol. 
Sv. Josefa Pěstouna Přerov Barokní sochařská práce z r. 1717 – býv. součást 

morového sloupu 
Sv. Jáchyma Přerov – Penčice Barokní socha z roku cca 1750 
Sv. Josefa Pěstouna Přerov – Penčice Barokní socha z roku 1711 
Sv. Libora Přerov – Penčice Barokní socha z roku 1736 
Sv. Jana Nepomuckého Přerov – Předmostí Sochařská práce z roku 1728 
Sv. Anny Samétřetí Císařov Monumentální sochařské dílo z období pozdního 

baroka (1795) 
Sv. Jana Nepomuckého Čelechovice Sochařská práce s bohatou reliéfní výzdobou 

podstavce z r. 1854 
Sv. Šebestiána Čelechovice Sochařská práce z 18. stol. 
Sv. Karla Boromejského Čelechovice Sochařská práce z 18. stol. 
Sv. Vavřince Čelechovice Sochařská práce z 18. stol. 
sv. Jana Nepomuckého Domaželice Barokní socha světce z r. 1722 
sv. Jana Nepomuckého Dřevohostice U brány zámku – 2. pol. 18. stol.  
Sv. Jana Boromejského Dřevohostice  
Sv. Rocha Dřevohostice Barokní sochařská práce z 18. stol.  
Sv. Rozálie Dřevohostice Barokní sochařská práce z 18. století. 
Sv. Háty, Sv. Šebestiána a Sv. 
Vavřince 

Dřevohostice Barokní sochařské práce 

Sloup se sochou Immaculaty (se 
sochou P. Marie) 

Dřevohostice Barokní sochařská práce s reliéfem z r. 1768 

Zdroj: MK – Ústřední seznam kulturních památek ČR (září 2007) 
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Tabulka č. 14  Seznam nemovitých kulturních památek nadregionálního významu  – sochy, sloupy 

Název 
 

Katastr území 
 

Popis 

bl. Jana Sarkandra Dřevohostice Na pravém pilíři zámku – barokní ze 2. pol. 18. stol. 
sv. Františka Xaverského Dřevohostice Před budovou zámku – barokní z poč. 18. stol. 
Sv. Floriána Horní Moštěnice Barokní socha z r. 1720 
Sv. Jana Nepomuckého Horní Moštěnice Barokní socha z r. 1711 
Sloup se sochou P. Marie Lazníky Barokní sochařská práce z roku 1738 
sv. Františka Serafínského Pavlovice u Přerova Barokní sochařská práce z roku 1725 
Sv. Šebestiána Pavlovice u Přerova Barokní sochařská práce z roku 1726 
P. Marie Svatokopecké Pavlovice u Přerova Barokní sochařská práce z roku 1725 
Sv. Jana Nepomuckého Pavlovice u Přerova Barokní sochařská práce z roku 1727 
Bl. Jana Sarkandra Pavlovice u Přerova Barokní sochařská práce z roku 1733 
Sv. Jana Nepomuckého Přestavlky Barokní sochařská práce z let 1722-1723 
Sv. Vincence z Pauly Přestavlky Barokní socha z r. 1774 
Sv. Rosalie Rokytnice Barokní sochařská práce z 1. pol. 18. stol. 
Sv. Pavlíny Rokytnice Barokní sochařská práce z 1. pol. 18. stol. 
Morový sloup se sochou sv. 
Františka Xaverského 

Rokytnice Barokní sochařská práce z roku 1716 

Sv. Jana Nepomuckého Říkovice Barokní sochařská práce z roku 1719 
Sv. Isidora Tučín Barokní sochařská práce z roku 1749 
Sv. Jana Nepomuckého Tučín Barokní sochařská práce z roku 1791 
Sv. Jana Nepomuckého Želatovice Barokní sochařská práce z roku 1738 s aliančním 

erbem 
Zdroj: MK – Ústřední seznam kulturních památek ČR ( září 2007) 

 

 

 
Tabulka č. 15  Seznam nemovitých kulturních památek nadregionálního významu  – pomníky, památníky 

Název 
 

Katastr území 
 

Popis 

Památník M. Jana Husa Přerov (park Michalov) Kamenný blok s bronzovým reiéfem z r. 1915 
Pomník Františka Raše Přerov Bronzové poprsí F. Raše – organizátor 

vzpoury námořníků v Boce Kotorské v r. 1918 
Pomník Jana Amose Komenského Přerov Sochařská práce z r. 1874 
Náhrobek Kateřiny Kunšové 
z Vrchlabí a na Čekyni 

Přerov – Předmostí Obdélníková pískovcová náhrobní deska z r. 
1526 s českým nápisem 

Památník M. Jana Husa Přerov – Předmostí Kamenný blok s bronzovým reliéfem – po r. 
1918 

Hraniční kámen Grymov Památka z roku 1768 
Památník rodiny Skene Pavlovice u Přerova Z r. 1897 
Náhrobní deska – kostel sv. 
Prokopa 

Vlkoš ------------------------------------------- 

Zdroj: MK – Ústřední seznam kulturních památek ČR ( září 2007) 
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Tabulka č. 16  Seznam nemovitých kulturních památek nadregionálního významu  – boží muka, kříže 

Název 
 

Katastr území 
 

Popis 

Boží muka Přerov – Dluhovice Součást areálu bojiště s památníkem – 
vybudována po r. 1866 

Boží muka Horní Moštěnice Barokní zděná – z roku 1723 
Boží muka Bochoř – Věžky Zděná lidová stavba z roku 1740 
Kamenný kříž Dřevohostice Sochařská práce z roku 1768 
Zdroj: MK – Ústřední seznam kulturních památek ČR (září 2007) 

 

 

Tabulka č. 17  Seznam nemovitých kulturních památek nadregionálního významu  – archeologické 
památky  

Název 
 

Katastr území 
 

Popis 

Hradisko Přerov – Čekyně 
Pravděpodobně staroslovanského nebo raně 
středověké hradisko 

Naleziště pravěkého člověka Přerov – Předmostí Místo nálezu stanoviště lovců mamutů 

Hradisko Kokory 
Nálezy keramiky ze sklonku pozdní doby 
bronzové a doklad opevněného slovanského 
sídliště 

Zdroj: MK – Ústřední seznam kulturních památek ČR ( září 2007) 

 

 

Tabulka č.  18  Seznam nemovitých kulturních památek regionálního významu 

Název 
 

Katastr území 
 

Popis 

Technické památky 

Větrný mlýn Lazníčky  
Založen v r. 1863 
Objekt v soukromém vlastnictví – rekreační 
objekt  

Mlýn se žudrem Prosenice 
Pochází z 18. stol.  
Objekt v soukromém vlastnictví – rekreační 
objekt  

Zdroj: webové stránky mikroregionu (2007) 
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Turistický region Střední Morava – ostatní turistické lokality 
 

Turistický region Střední Morava má vysoký zejména antropogenní potenciál cestovního ruchu. Nachází 
se zde bohatá a velmi diferencovaná nabídka kulturně historických památek. Přehled významných 
památek, hradů a zámků, technických památek, poutních míst, jeskyní je uveden v příloze 2.   

 

Osobnosti spojené s městem Přerov 

 

Jan Amos Komenský (1592 – 1670) 

Teolog, filozof a pedagogický reformátor studoval na vyšší latinské škole v Přerově a po návratu ze 
studia v zahraničí zde byl v letech 1614–18 rektorem. Tady se také začal připravovat na rozsáhlou 
teologickou, vědeckou a literární činnost. V Přerově se oženil s Madalenou Vizovskou. 

 

Jan Blahoslav  (1523 – 1571) 

Slavný přerovský rodák, pedagog, historik, jazykovědec, biskup jednoty bratrské pocházel z 
Přerova, kde se narodil v roce 1523 a kde také absolvoval přerovskou bratrskou školu. Jan 
Blahoslav byl také diplomat a historik (písař) jednoty bratrské. V Přerově snad Jan Blahoslav 
navštěvoval nejnižší stupeň bratrské školy. Základy vzdělání získal pak v Prostějově u bratra 
Michala! Později učil na škole v Prostějově.  

Jeho klasický překlad Nového zákona, podnětné návrhy k přeložení celku Bible do češtiny, 
povznesení českého jazyka a písně Kancionálu šamotulského mu zajistily nezapomenutelné místo 
v českých národních dějinách. Je autorem prvního českého slabikáře (1547), prvního teoretického 
spisu o hudbě Muzika (1658) a Gramatiky české (1571) 

 

Lennart Torstensson (1603 – 1651)  

Švédský vojevůdce Lennart Torstensson, od roku 1646 hrabě z Ortaly, se účastnil švédského 
tažení ve třicetileté válce. Roku 1641 byl jmenován do čela švédské armády, což znamenalo nový 
impuls do dosavadního způsobu vedení války. Místo bezvýsledných potyček a drancování 
preferoval jinou taktiku. Spojenecká švédská a francouzská vojska napadala současně habsburské 
državy v západní a střední Evropě. Protivník tak byl zatlačen do trvalé defenzívy, což následně 
donutilo císaře hledat politické řešení dlouhotrvajícího konfliktu. V roce 1642 velel Torstensson 
útoku ze Saska do Slezska, přičemž se po cestě zmocnil všech hlavních pevností.. 
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Žerotínové 

Zierotínové (často též Žerotínové) jsou starou moravskou šlechtickou rodinou povýšenou v roce 
1478 do panského stavu a v roce 1706 císařem Josefem I. do říšského hraběcího stavu, který byl 
roku 1712 potvrzen i pro země Koruny české. Jejich původ se odvozuje od Bluda z Bludova, který 
byl makraběcím purkrabím v Přerově. Přídomek ze Zierotina začínají používat členové rodu na 
konci 12. století, kdy získávají stejnojmennou vesnici. V průběhu času se rod větvil a jeho členové 
začínali hrát významější úlohu v životě království. Posledním mužským členem rodu byl Ladislav ze 
Zierotina (1912 - 1985). 

 

Pernštejnové 

Pernštejnové byli výrazným českým rodem původně z jihozápadní Moravy. Největšího rozkvětu dosáhli 
v 16. století, kdy byli vedle Rožmberků jedním z nejbohatších a nejvlivnějších rodů Českého království. 
Rodu náležela mj. panství Pardubice, Potštejn, Rychnov nad Kněžnou, Litice, Brandýs nad Labem, 
Lanškroun, Plumlov, Prostějov, Pernštejn, Tovačov, Lipník, Přerov, Hranice na Moravě aj. 

 

Josef Kainar (29. 6. 1917, Přerov – 16. 11. 1971, Dobříš)  

Český básník, dramatik, překladatel, hudebník, ilustrátor, výtvarník a novinář.  

 

Josef Baják – akad. sochař a medailér. 

 

Lenka Bořutová – juniorská mistryně světa ve fitness. 

 

Lubomír Dostál (14. 1. 1965, Přerov) 

Přerovský kreslíř a básník. Učitel výtvarné výchovy v Přerově. 

 

Karel starší ze Žerotína (15. 9. 1574, Přerov –  9. 10. 1636, Přerov) 

Majitel přerovského panství, podporoval Jednotu bratrskou. 

 

Karel Janoušek (30. 10. 1893, Přerov – 27. 10. 1971, Praha) 

Ruský legionář, velitel čs. letectva ve velké Británii. Politický vězeň v 50. letech. 

 

Slavomír Kratochvíl – první oběť protirakouského odboje, úředník fa. Heinik.  
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Jiljí Matějka – popraven za protirakouský odboj. 

 

Petr Markulček – malíř, sochař a grafik, přerovský rodák. 

 

Augustin Mervart – akad. malíř. 

 

Jaroslav Mazáč (24. 3. 1934, Přerov – 28. 4. 2006, Přerov) 

Český básník. Většinu života strávil coby učitel základních a středních škol v Přerově a Kojetíně.  

 

Alois Negrelli  

Stavitel Severní dráhy cís. Ferdinanda (KFNB) do Přerova a Olomouce. Projektant Suezského průplavu. 
Rytíř vltavolabský. 

 

Pavel Novák – zpěvák 

 

Jana Novotná – wimbledonská tenisová vítězka, působila v Přerově. 

 

Karel Plíhal (23. 8. 1958, Přerov) 

Český folkový a jazzový kytarista, zpěvák, skladatel, textař, hudební režisér a aranžér. Složil hudbu 
k řadě inscenací Moravského divadla Olomouc. Zhudebnil některé Kainarovy básně.  

 

František Raš (9. 12. 1889, Přerov – 11. 2. 1918, popraven Boka Kotorská) 

Námořník, organizátor vzpoury.  

 

František Venclovský ( 25. 4. 1932, Lipník nad Bečvou – 13. 12. 1996, Přerov)  

Známý především jako otužilec a první čechoslovák, který přeplaval 30. 7. 1971 kanál la Manche. 
František Venclovský byl atlet, který patřil v padesátých letech ke špičce československých zápasníků. 
Po těžkém úrazu krční páteře se ale musel s tímto sportem rozloučit. Začal se věnovat otužování a 
dálkovému plavání. Od roku 1964 žádal československé úřady o povolení přeplavat La Manche, ale k 
prvnímu pokusu mohl nastoupit až v roce 1970. 6. září vyplaval z Francie, ale pro nevolnost a vyčerpání 
pokus nedokončil. O rok později již byl úspěšný. 
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Jaroslav Wykrent (10. 9. 1943, Přerov) 

Přerovský hudební skladatel, textař a hudebník. V šedesátých létech byl jedním z původních členů 
hudební skupiny Synkopa, která patřila ke špičce mezi rodícími se big beatovými kapelami té doby. 

 

Emanuel Zahradníček (18. 2. 1908, Přerov – 14. 4. 1933, Přerov) 

První oběť fašismu v ČSR. 

 

 

Osobnosti spojené s ostatními destinacemi turistické lokality Přerovsko 

 

Skene 

Rodové linie starého skotského šlechtického rodu z hrabství Aberdunského počíná svou historii 
v Pavlovicích Alfredem Skene (1815 – 1887). Tento velkostatkář a velkoprůmyslník byl významnou 
osobností vojenského a politického života, vystavěl několik cukrovarů na Přerovsku, továrnu na sukna  
u Ivančic a továrnu na vojenskou výzbroj u Vídně. Roku 1860 obdržel rytířský řád Františka Josefa. 
Rodinní pokračovatelé vybudovali zámek a kostel.  
 

Antonín Cyril Stojan (22. 5. 1851, Beňov – 29. 9. 1923, Olomouc) 

Moravský římskokatolický duchovní a politi, arcibiskup olomoucký, probošt kroměřížský a metropolita 
moravský. V roce 1922 založil Arcidiecézní charitu Olomouc, přispěl k založení Diecézní charity Brno a 
tím položil základy pro pozdější vznik celostátní České katolické charity. Zasloužil se o obnovu a 
povznesení nejvýznamnějších moravských poutních míst – Svatého Hostýna a Velehradu. 

 

 

Shrnutí 

Potenciál přírodních a kulturních atraktivit na území turistické lokality Přerovska je pestrý a umožňuje 
rozvoj téměř všech hlavních forem cestovního ruchu. Lokalita má dobré předpoklady pro rozvoj kulturně 
poznávací turistiky, aktivní turistiky – pro uplatnění cykloturistiky či pěší turistiky s tématickým 
zaměřením na poznávání historických či technických památek, kulturních zajímavostí a tradic. 
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2.2 Analýza turistické infrastruktury 
 

 

2.2.1 Ubytovací zařízení 

Turistický region Střední Morava disponuje 120 ubytovacími zařízeními (Olomoucký kraj 343). 
V turistické lokalitě Přerovsko je registrováno 27 ubytovacích zařízení, což je 22,5% z celkového počtu 
ubytovacích zařízení v turistickém regionu Střední Morava. Z toho 2 hotely, 9 penzionů, 14 
ubytoven/hostelů, 2 ostatní zařízení (chata a motorest) a 0 privátní ubytování.  

Ve městě Přerově je registrováno celkem 18 ubytovacích zařízení, což je 66% z celkového počtu 
ubytovacích zařízení turistické lokality Přerovsko a 15% Střední Moravy. Z toho 1 hotel třídy **** 
(100%), 1 hotel třídy*** (100%), 7 penzionů (77%), 9 hostelů (64%). 

Současná celková ubytovací kapacita v turistické lokalitě Přerovsko  je 1 708 lůžek, město Přerov má 
kapacitu 1 187 lůžek, což činí 69% celkové kapacity turistické lokality Přerovsko.  

 
Tabulka č. 19  Kategorie ubytovacích zařízení 2007 
Kategorie Počet Kapacita 
Hotel**** 1 186 
Hotel*** 1 152 
Hotel** 0 0 
Motel 0 0 
Penzion 7 261 
Hostel 14 946 
Privát 0 0 
Ostatní 2 163 
Celkem 27 1 708 
Zdroj: vlastní šetření (2007) 
 
Přerov 
 

Hotely 4* (počet lůžek): Jana 4 (186). 

Hotely 3* (počet lůžek): Fit (152). 

Penziony (počet lůžek): Koner (25), Labuť (56), Na Jižní (51), Taverna (16), U Madony (35), U Nováků 

(11), U Slunce (12). 

Hostely (počet lůžek): AVE (17), Delta servis (10), Přerov (50), Richmond hill club (40), SMP (192), 

Stavařov (194), TJ PS Předmostí (72), Tribuna (24), Zimní stadion (44). 

Turistická lokalita Přerovsko mimo město Přerov 

                                                 
4 Certifikované zařízení Asociací hotelů a restaurací ČR  
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Penziony (počet lůžek): U Nádraží (15) – Brodek u Přerova, U Kupků (40). 

Hostely (počet lůžek): Bezuchov (20), Domaželice (33), Dřevohostice (50), Moravské zemědělské 

(100) – Prosenice, Radslavice (100). 

Ostatní (počet lůžek): Chata (13) – Beňov, Motorest ZD Kokory (150). 

 

Nejvíce je v turistické lokalitě Přerovsko zastoupena kategorie hostel, následuje kategorie penzion. 
Hotely poskytují služby vyšší a střední třídy (4*, 3*), u penzionů označení třídou chybí. V lokalitě se 
nachází pouze 1 ubytovací zařízení certifikované na základě Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích 
zařízení České republiky – hotel Jana.  

 

Doprovodná infrastruktura v ubytovacích zařízeních 

3 ubytovací zařízení ve městě Přerově poskytuje svým klientům doprovodné služby: 

Hotel Jana****: konferenční prostory, fitness, sauna, whirpool, tenis, bowling, squash, minigolf, stolní 
tenis, laserová střelnice, šipky.  

Hotel Fit***: konferenční prostory, sauna, fitness, squash a tenis.  

Penzion Na Jižní: konferenční prostory, sauna, bowling, stolní tenis, lukostřelba, petangue, billiard, 
karambol, šipky, stolní fotbal. 

Ubytovací zařízení v Přerově vlastní největší počet zařízení doprovodné infrastruktury v celém 
turistickém regionu Střední Morava. Následuje město Prostějov  (hotel Tennis Club***: squash, bowling, 
bazén, sauna, pára, solárium, fitness, stolní tenis a billiard) a město Olomouc je až na 3. místě (hotel 
Prachárna: sauna, tenisové kurty; hotel Flora: balneocentrum; hotel Hesperia: whirpool).  

 

Vytíženost lůžkové kapacity v Přerově 

Průměrná vytíženost lůžek v České republice byla v roce 2005 35,8%, v Olomouckém kraji 25,1% a ve 
městě Olomouci 27,6%. Celková průměrná vytíženost lůžek ubytovacích zařízení v Přerově, když 
počítáme lůžkovou kapacitu z roku 2005 (ČSÚ: 982 lůžek),je pod průměrem vytíženosti lůžek v České 
republice, tj. 18,5 % (r. 2005), což je o 17,3% méně. V roce 2006 se pohybovala lůžková vytíženost 
ubytovacích zařízení na 17,7%, což je o 0,8% nižší než v předchozím roce.   

 

Orientace návštěvníka  

Webové stránky  

Ubytovací zařízení kategorie hotel a penzion mají vlastní webové stránky. Prezentace ve 4 jazykových 
mutacích: Penzion Na Jižní (česky, německy, anglicky a polsky) a Penzion U Madony (česky, anglicky, 
německy a rusky). Prezentace ve 3 jazykových mutacích: Hotel Fit (česky, německy a anglicky), 
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Penzion Taverna (česky, německy a anglicky) a Penzion U Slunce (česky, německy a anglicky). 
Prezentace ve 2 jazykových mutacích: Hotel Jana (česky a anglicky). Prezentace v 1 jazykové mutaci: 
Penzion Koner, Labuť a U Nováků, hostely Zimní stadion, ubytovna Přerov. 

 

V terénu 

Hostely v obcích Bezuchov a Radslavice nemají instalovány navigační systém a ani nejsou 

zaznamenány na obecní mapě. Nelze je nalézt bez předchozí telefonické domluvy či setkání s místními 

občany.  

 
 
 

2.2.2 Stravovací zařízení 

 

Turistická lokalita Přerovsko nabízí všechny druhy stravovacích zařízení. V Přerově se nachází 
restaurace, hostince, bistra, bufety, občerstvení. Koncentrace přerovských restauračních zařízení je 
zejména v centru města, dále v místech soustředěného cestovního ruchu (podél pravého břehu řeky 
Bečvy či v městské části Přerov-Předmostí). V ostatních částek turistické lokality převládají hostinská 
zařízení. Pozitivním zjištěním je, že většina hostinských zařízení v turistické lokalitě nabízí produkty 
místního pivovaru Zubr.  

 

Tabulka č.  20  Stravovací zařízení 2007 
Umístění Počet 
Centrum 18 
Exteriér centra 31 
Celkem 49 
Zdroj: vlastní šetření (2007) 

 

Kapacita míst v restauračních zařízeních se pohybují od 40 do 250. Převážná většina restaurací 
v Přerově má otevřeno v sobotu a více než 60% z nich poskytuje své služby i v neděli.  

Slabou stránkou restauračních zařízení je nízká nebo žádná propagace na Internetu. Výjimkou jsou 
restaurace umístěné v ubytovacích zařízeních či sportovních komplexech.  
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2.2.3 Gastronomie 

 
Hanácká kyselka 

Společnost Hanácká kyselka, s.r.o. patří mezi nejvýznamnější výrobce  minerálních vod v České 
republice. Ke stáčení minerální vody se využívá nejmodernější špičková technologie, která zaručuje 
vysokou kvalitu produktů při maximální kontrole hygienické čistoty. Stáčení probíhá  ve dvou moderních 
provozech, a to ve společnosti Hanácké závody, a. s.  Brodek u Přerova a Hanácká kyselka, s. r. o v 
Horní Moštěnici.  

Společnost vyrábí přírodní a ochucené minerální vody Hanácká kyselka. Dceřiná společnost Hanácké 
závody, a.s. se zaměřuje zejména na produkci přírodních a ochucených minerálních vod privátních 
značek  Odyseus, Delvita, Hruška, Brodi a přírodních a ochucených minerálních vod MOSTINI pro 
zahraniční trh.V současnosti společnost exportuje své výrobky do těchto zemí: Slovensko, Austrálie, 
USA.  

Prezentace na Internetu pouze v české mutaci. 
 
Pivovar Zubr 
Pivovar se sladovnou byl založen roku 1872 a jeho předností je stálá modernizace a v důsledku ní 
neustále rostoucí produkce kvalitního a velmi žádaného piva. Tento podnik vzrostl během čtvrtletí 
z velmi skromných poměrů ve třetí největší pivovar na Moravě, který úspěšně navázal na všechno 
pozitivní ze stoletých tradic přerovského pivovarnictví.  
V pivovaru jsou možné exkurze s ochutnávkou piva. 
 
Prezentace na Internetu v české a anglické mutaci. 
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2.2.4 Kongresový cestovní ruch  

 

Přerov patří do kongresových měst třetí volby. Jedná se o města s omezenými kongresovými a/nebo 
ubytovacími kapacitami, z pohledu kongresového turismu nemají klíčovou roli. Přesto se v nich mohou 
konat významné kongresové akce menšího, případně středního rozsahu. Kromě Přerova se mezi tato 
města řadí také např. České Budějovice, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Jindřichův Hradec, Mělník, 
Průhonice, Roztoky u Prahy, Tábor,  Zlín a Znojmo. 

Pro srovnání jsou analyzována z hlediska kongresového turismu také města Olomouc a České 
Budějovice (viz kapitola 5.1).  

 

PŘEROV 

Letiště Praha – Ruzyně:  320 km 

Letiště Ostrava – Mošnov: 80 km, pravidelné linky do Vídně a Prahy 

Letiště Brno – Tuřany:  100 km, pravidelné linky do Londýna, Moskvy, Prahy a Barcelony  

 
 
 
 
Tabulka č. 21  Přehled konferenčních kapacit (2007)                                                     
Prostor Kapacita sálů (divadlo/recepce)5 Celkový počet sálů 
Hotel Jana**** A 201                    B 40 

C 35                      D 25 
E 40                      F 25   

6 
 
Počet lůžek: 188  
 

Hotel Fit*** A 130/80               B 32 
C 6                        D 32 
E 54 

5 
 
Počet lůžek: 152 

Penzion Na Jižní*** A 110 1 
Počet lůžek: 51 
 

Klub Teplo A 300                    B 64 
C 64                      D 20 

4 

Městský dům Přerov A 362                    B 60  2 
 

Zdroj: http://congress.czecot.com (2007) 

 

 

 

 

                                                 
5 A, B, C, D, E, F – označení sálů. 
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Tabulka č. 22 Kapacity hotelů třídy 3* – 4* (2007)                                                         
 Počet hotelů Počet pokojů Počet lůžek 

Hotely***** 0 0 0 

Hotely**** 1 94 188 

Hotely*** 1 76 152 

Penzion*** 1 21 51 

Zdroj: vlastní (2007) 

 

Kulturní a vzdělávací centrum SONUS 

Centrum SONUS se nachází v centru města Přerova. Je využíváno zejména k aktivitám římskokatolické 
církve. Prostory centra lze pronajmout na různé kulturní, společenské a vzdělávací akce. Hlavní sál (1. 
poschodí) je vybaven pódiem a zázemím s kuchyňkou. Kapacita při stolové úpravě je pro cca 60 osob, 
při divadelní úpravě pro cca 100 osob. Cena pronájmu je 250 Kč/hod. a kuchyňky 60 Kč/hod.  

V přízemí centra se nacházejí dvě místnosti (učebny), malá tělocvična, sborovna a šatna. Cena 
pronájmu učeben je 100 Kč/hod., tělocvičny 100 Kč/hod. a sborovny 60 Kč/hod.  

 

Shrnutí 

Doprovodná infrastruktura v ubytovacích zařízeních, které nabízejí služby kongresové a incentivní 
turistiky, je prezentována v kapitole 2.2.1 Ubytovací zařízení. 

Studie Strategie kongresové a incentivní turistiky v ČR (Mag Consulting, 2006) charakterizovala pozici 
Olomouckého kraje v počtu uskutečněných akcí KIT (Kongresová a incentivní turistika) na 5. místě mezi 
14 kraji v ČR. Důležitá je také skutečnost meziroční změny počtu uskutečněných akcí 2005/2004, která 
přiřazuje Olomoucký kraj na 1. místo s nárůstem 180% oproti roku 2004.  

 

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje doporučuje klást důraz na klíčové produkty 
spojené s kongresovou a incentivní turistickou.  

 

 

2.2.5 Kulturní zařízení 
 

Nejvíce kulturních zařízení (víceúčelové kulturní zařízení, muzea, divadel, galerií, kin, hradů a zámků, 
filharmonie, hvězdárna), využívaných v cestovním ruchu, v turistickém regionu Střední Morava je 
situováno v území pověřené obce Olomouc (35), dále následují obce Přerov (20), Prostějov (19).  
Naopak nejméně těchto zařízení je situováno do obvodů pověřených obcí Lipník nad Bečvou (2) a 
Konice (3). 
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Samotné město Přerov disponuje 15 kulturními zařízeními. Přehled struktury kulturních zařízení je 
uveden v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 23 Kulturní zařízení na území města Přerova 

Typ zařízení Počet zařízení 

Muzeum (včetně poboček a památníků) 2 

Galerie (včetně poboček a výstavních síní)  4 

Kulturní zařízení ostatní 8 

Stálá kina 1 

Celkem 15 

Zdroj: vlastní (2007) 

Turistická atraktivita Přerova je dána především známostí naleziště sídliště z dob lovců mamutů, kdy je 
část těchto nálezů vystavena v přerovském muzeu.  

 

Muzeum Komenského v Přerově 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace Olomouckého kraje,  je regionální muzeum, 
které v oblasti své specializace – zejména školství (osobnost J. A. Komenského) a umělecké kovářství, 
se svými projekty dlouhodobě zařazuje do celostátních a mezinárodních vztahů. 

Pořádá velké množství kulturních a společenských akcí a tím plní funkci muzejního a kulturního centra 
turistické lokality Přerovsko. K dalšímu rozšiřování funkčního využití a škály akcí dochází postupně 
v souvislosti s realizací programu revitalizace zámku. 

Muzeum je celoročně otevřeno veřejnosti. Otevírací doba: út–pá 8.00–17.00; so–ne 9.00–17.00. 
Zavírací den je pondělí.  

Vstupné (stálé expozice) je ve výši 30 Kč, což je nižší než v Olomouci (Muzeum Umění 50 Kč, 
Vlastivědném muzeum v Olomouci 40 Kč, Muzeum Fortů 35 Kč), stejné jako v Příkazech (Hanácký 
skanzen 30 Kč) a vyšší než v Prostějově (Muzeum Prostějovska v Prostějově 20 Kč), v Hranicích 
(Městské muzeum a galerie 20 Kč) a v Litovli (Muzeum 20 Kč). 

Muzeum má vlastní webové stránky www.prerovmuzeum.cz v české a anglické mutaci. 

Tabulka č. 24  Statistika  Muzea Komenského v Přerově (2005 – 2006) 

 2005 2006 Index v % 

Počet stálých expozic  21 21 100,0 

Počet krátkodobých výstav 19 28 147,4 
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Počet návštěvníků 2006 110 116 109 914 99,8 

Počet výchovně vzdělávacích akcí 128 95 74,2 

Zdroj: NIPOS (2007) 

 

V oblasti muzeí a památníků je, z organizací působících v Olomouckém kraji v přehledech 
uveřejněných ve Statistice kultury 2006 České republiky6 , uváděno podle počtu stálých expozicí  na 
10. místě Muzeum Komenského v Přerově (21 stálých expozicí),  ostatní muzea v kraji mají méně 
než 10 stálých expozic (tj. Vlastivědné   muzeum   v Šumperku a Vlastivědné muzeum v Olomouci). 

Podle počtu uspořádaných výstav je v přehledu uváděno Muzeum   Komenského   v Přerově na 26. - 
30. místě ( 28 výstav) společně s Vlastivědným muzeum v Olomouci (28 výstav). Vlastivědné muzeum 
v Šumperku uspořádalo celkem 44 výstav (3. místo) v přehledu ČR.  

Podle počtu návštěvníků expozic a výstav7 je v přehledu uváděno Muzeum Komenského v Přerově 
na 13. místě (109 914 návštěvníků), Vlastivědné muzeum v Šumperku na 27. místě (77 010 
návštěvníků) a Vlastivědné muzeum v Olomouci na 31. místě (66 6325 návštěvníků). 

 

Městský dům 

Historická budova z roku 1897 – Městský dům - prošla rozsáhlou rekonstrukcí a byla slavnostně 
znovuotevřena v září 1992. Každoročně se zde pořádá mnoho kulturních a společenských akcí, 
k nejvýznamnějším patří mezinárodní setkání jazzových hudebníků - Československý jazzový festival 
a divadelní představení souboru Dostavník. Probíhají zde téměř všechny kulturní a společenské akce 
(koncerty, divadla, akademie, plesy, taneční ......) 

Městský dům má vlastní webové stránky www.mdpr.cz, ale pouze v české mutaci. Vzhledem 
k významnosti místa - centrum kulturního dění v Přerově, je současná prezentace v české mutaci pro 
potřeby  cestovního ruchu nedostatečná.  

 

Ornitologická stanice – ORNIS 

Jedná se v rámci střední Evropy o unikátní profesionální ornitologické pracoviště. 

Nabízí návštěvníkům stálou expozici „Ptáci České republiky, která představuje všech 400 druhů ptáků, 
kteří byli zjištěni na území ČR, ale také výstavy tematických fotografií a kreseb, naučné expozice nebo 
semináře. Od roku 2006 ORNIS funguje jako ekoporadenské středisko a zároveň zde vzniká středisko 
environmentální výchovy regionálního významu. V souladu s Místní koncepcí EVVO bylo zahájeno 
budování výukových  a osvětových zařízení a expozic v otevřeném areálu (výukový amfiteátr, altán, 

                                                 
6 Muzeum umění Olomouc je zařazeno v rámci kategorie galerie 
7 do přehledu statistiky kultury – NIPOS -  jsou zařazena muzea s minimální roční návštěvnosti 50 000 
návštěvníků. 
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záchytná stanice pro handicapovaná zvířata, expozice – ochrana ptactva atd.). Ve spojení 
s Michalovem perspektivně vhodné pro celodenní školní exkurze i pro širokou veřejnost. 

 

Otevírací doba: celoročně po–pá 8.00–16.00, duben–října včetně víkendů  9.00–17.00. Bez výkladu 
jsou expozice přístupné zdarma, s výkladem zaplatí dospělí 10 Kč, děti, studenti a důchodci 5 Kč.  

Ornitologická stanice nemá vlastní webové stránky. Stálá expozice je prezentována na webových 
stránkách Muzea Komenského v Přerově, jehož je ORNIS organizační součástí. 

 

 

Památník Lovců mamutů v Předmostí 

Otevírací doba: duben–říjen: út, čt, so 10.00–12.00/13.00–15.00 

Památník lovců mamutů je jedním ze zastavení naučné stezky „Předmostím až do pravěku“, se kterou 
tvoří první doposud realizovanou etapu stejnojmenného projektu. Naučná stezka je prezentována 
v kapitole Naučné stezky. 

 

Muzeum A.C. Stojana v Beňově  

V obci Beňov se nachází malé muzeum, kde je možno shlédnout dochované předměty z doby života 
významného rodáka obce Beňov arcibiskupa ThDr. Antonína Cyrila Stojana ( 22. 5. 1851 - 29. 9. 1923), 
který se významně zasloužil o založení poutních a excercičních domů na Svatém Hostýně a na 
Velehradě. Muzeum je situováno v místní faře Římskokatolické farnosti obce Beňov, které je 
zpřístupněno po předchozí dohodě.   
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Významné kulturní a sportovní akce v turistické lokalitě Přerovsko 

Tabulka č.25  Významné akce v turistické lokalitě Přerovsko 
Měsíc Název akce Místo konání 
březen Dálkový pochod Přerovská padesátka Přerov 
březen Jarní Nestlé Fitness European Star Aerobic Show Přerov 
duben Svátky jara – velikonoční jarmark a kulturní pořady 

na venkovní scéně 
Přerov 

duben Krajem Přerovského povstání – dálkový pochod Přerov 
květen Výstava psů bez PP Přerov 
květen  Mistrovství ČR v autocrossu Přerov 
květen  Mamut Tour silniční – cyklomaraton pro veřejnost Přerov 
květen  Laguna Biker – cyklistický závod pro děti a mládež Přerov 
květen  xx. ročník jezdeckých závodů „O cenu města 

Přerova“ 
Přerov 

květen  Národní výstava hospodářských zvířat a 
zemědělské techniky s mezinárodní účasti – 1x za 2 
roky 

Přerov 

červen Precolor Cup – tenisové vystoupení pěveckých 
hvězd 

Přerov 

Mosty Tradiční, mezinárodní, kulturně sportovní setkání 
zdravých a handicapovaných osob. Součástí akce 
„Hvězdný večer“ - koncert 

Přerov 

červenec Setkání dechových hudeb v Dřevohosticích Dřevohostice 
srpen Tuning sraz Škoda – sraz majitelů všech typů vozu 

Škoda 
Přerov 

srpen AHOJLÉTOROCKFEST BEŇOV Beňov 
srpen  Přerovské hody Přerov 
září  Mistrovství ČR ve vaření kotlíkových gulášů Přerov 
září Mistrovství Evropy v autocrossu Přerov 
září Dálkový pochod „Za přerovským zubrem“ – 

cykloturistická jízda na kole Přerovskem 
Přerov 

říjen Československý jazzový festival Přerov 
říjen Podzimní Nestlé Fitness European Star Aerobic Přerov 
říjen Výstava drobného zvířectva Moravy a Slezska Přerov  
říjen  Po stopách mamutů – turistický pochod Přerov 
listopad Zlatý Kanár – předávání cen nejlepším tenistům ČR Přerov 
listopad  Výstava drobného zvířectva Moravy a Slezska Přerov 
prosinec Betlém v životní velikosti Dřevohostice 
prosinec  Od Mikuláše po silvestra Přerov 
prosinec Galakoncert – tradiční předvánoční setkání 

Nadačního fondu Genáček 
Přerov 

prosinec  Silvestrovská plavecká show na řece Bečvě Přerov 
prosinec Silvestr Přerov 
Zdroj: Přerovský region v roce 2007 z MIC (2007) 
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2.2.6 Lázně Bochoř 
 

Bochořské lázně mají prokazatelně pozitivní léčebné výsledky u nemocí pohybového ústrojí a 
revmatického onemocnění, ale nejsou zahrnuty do kategorie lázní léčebných s lékařským dozorem. 
Celá procedura se skládá z koupele, zábalu a zdravotní masáže. 

 
Otevírací doba: po – pá 7.00 –18.00 
 

Možnost ubytování v lázních je v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. K dispozici je také 
klubovna s barevnou televizí, možnost zapůjčení společenských her a knih na čtení. 

Klienty ubytovacích a lázeňských služeb jsou zejména občané jiných měst. Celkový počet 
návštěvníků v roce 2006 byl 3 896.  

Současná nabídka lázeňských služeb je z pohledu cestovního ruchu nedostatečná. Lázeňské 
zařízení by nemělo pracovat s otevírací dobou – deklarovat začátek a konec pracovní doby. Chybí 
služby o víkendech, které by mohly, v kombinaci se službami ostatních zařízení, vytvořit prodejný 
turistický produkt (víkend za zdravím...). Chybí investice do marketingu. Webové stránky jsou 
součástí webových stránek provozovatele a pouze v české mutaci.  

Lázně Skalka, které svým charakterem připomínají lázeňské zařízení v Bochoři, jsou propagovány 
v řadě katalogů cestovních kanceláří, které nabízejí lázeňské pobyty. Lázně Skalka investují do 
marketingu. Webové stránky jsou ve třech jazykových mutacích (česky, anglicky a německy). 

 
Tabulka č. 26 Lázně – turistický region Střední Morava 

Lázně Hlavní léčebné zaměření 
Přírodní léčebné 
zdroje 

Teplice nad 
Bečvou 

nemoci srdce, pohybového aparátu, oběhový aparát, 
kožní potíže 

kyselka, klima 

Lázně Slatinice 
nemoci pohybového ústrojí (klouby), onemocnění páteře, 
pooperační stavy a nemoci z povolání, snížení nadváhy 

klima 

Lázně Bochoř nemoci pohybového ústrojí a revmatického onemocnění minerální železitá voda 

Lázně Skalka 
nemoci pohybového ústrojí, choroby revmatického 
charakteru 

minerální voda 

Zdroj: COT Business in Program Rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje (2007) 
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2.2.7 Výstaviště 

 

Vlastníkem výstaviště je Genoservis, a.s. Výstaviště svým zaměřením pokračuje v dlouholeté tradici 
pořádání zemědělských výstav, které se v Přerově datují již od konce 19. století, kdy se v roce 1882 
uskutečnil první výstavní trh plemenných býků. 

 

Nejvýznamnější akcí přerovského výstaviště je Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské 
techniky, která se koná na jaře, vždy ve dvouletém cyklu. První v novodobé historii se uskutečnila na 
výstavišti v roce 1991 jako Moravskoslezská výstava hospodářských zvířat, další následovaly v letech 
1993 a 1995. V roce 1997 má již výstava statut Národní výstava hospodářských zvířat, v roce 1999  
doplněná o expozice zemědělské techniky. Zatím poslední v pořadí  se uskutečnila v květnu 2007. 
Pořadatelem výstavy je Genoservis, a.s. ve spolupráci s VB, a.s.  

 

Mezi další významné akce, které se na výstavišti konají, patří setkání Mosty ( kulturně sportovní setkání 
zdravých a handicapovaných lidí, především pak dětí a mládeže), pořádá se každý rok vždy na počátku 
měsíce června.  Pořadateli jsou Nadační fond Genáček, Genoservis, a.s. a Statutární město Přerov. 

 

Firma Genoservis pořádá v průměru 7 akcí za jeden kalendářní rok. V roce 2006 navštívilo výstaviště 
celkem 45 000 návštěvníků. V předchozím roce byla návštěvnost o 40 000 vyšší. To bylo ovlivněno 
výstavou Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky, která se koná jednou za dva 
roky.  

Slabá stránka: i přes plánované otevření parkoviště u budovy Okresního ředitelství PČR je zde 
nedostatečná kapacita parkovacích možností pro návštěvníky větších akcí. 

 

Výstavy jsou prezentovány v rámci webových stránek Genoservisu (www.genoservis.cz/page16.html) 
pouze jako doplňkový sektor stránek firmy. Prezentace je zaměřena jako upoutávka na nejbližší akci. 
Stránky jsou v české mutaci. Firma zpracovává novou podobu www stránek (cca počátkem roku 2008), 
které by měly poskytovat informace i v anglické mutaci. Větší prostor bude věnován i výstavišti.  
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Tabulka č. 27  Výstaviště v Přerově 

 Rozloha v m2 

Rozloha areálu 90 000 

Pavilon B Provozní budova a sklad 

Pavilon C1 367,5 

Pavilon C2 367,5 

Pavilon J -  

Hala G 4 050,0 

Pavilon P1 987,0 

Pavilon P2 1 029,0 

Malé předvadiště (MP) - slouží jako předvadiště pro hospodářská zvířata 

Správní budova (SB) – kanceláře výstaviště, zasedací místnosti s kapacitou 25 – 100 osob. 

Zdroj: Genoservis (2007) 

 
 
 
 
 
 
2.2.8 Doprovodná infrastruktura 
 
Sportovní zařízení 

Ve městě Přerově je kromě běžných sportovišť – fitness centra, fotbalová hřiště, zimní stadion - 
také rozsáhlý tenisový areál (Precolor), vedle Prostějova, patří k nejvýznamnějším sportovištím 
České republiky. Přerov disponuje sportovními kompexy Asko Kozlovice a Sportovní centrum Mlýn, 
které svou vybaveností patří mezi nejlepší v Olomouckém kraji. 

Ne všechna sportoviště však mají vysokou technickou kvalitu a vhodnou lokalizaci. Turisté, kteří se 
ubytují v zařízeních kategorie hotel (Jana nebo Fit) a penzionu Na Jižní, nemusí vyhledávat jiná 
sportoviště ve městě, protože nabídka výše zmíněných zařízení je pro potřeby volnočasových 
aktivit turistů více než uspokojivá.  
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Tabulka č. 28 Sportovní zařízení na území města Přerova 
Typ zařízení Počet zařízení 
Koupaliště a bazény 3 
- z toho kryté bazény  1 
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 20 
Tělocvičny (včetně školních)  17 
Stadiony otevřené 3 
Stadiony kryté  4 
Zimní stadiony kryté i otevřené 1 
Ostatní zařízení pro TV (s provozovatelem nebo 
správcem)  

7 

Zdroj: Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 2007 – 2013  

 
 
Sportovní areál ASKO KOZLOVICE 

Sportovní areál nabízí komplexní sportovní i relaxační služby. V areálu se nachází 5 letních tenisových  
dvorců, tenisová stěna, nafukovací tenisová hala (2 dvorce) – zpřístupněna od října do dubna. Dále pak 
saunu s kapacitou pro 10 osob, masážní vanu (whirpool) rovněž pro 10 osob, posilovnu, fotbalové 
hřiště, bazén o rozměrech 15x7 m (pouze v letním období), dětský bazének s vodopádem, restaurační 
zařízení s letní zahrádkou.  

Ceny služeb: tenis (letní období) od 70 do 120 Kč, tenisová hala (zimní období) od 190 do 300 Kč, 
posilovna 35 Kč, sauna+ whirpool 320 Kč (4 osoby), bazén 40 Kč (dospělí), děti 10 Kč.  

 Webové stránky jsou pouze v české mutaci (http://www.asko-kozlovice.cz/index.php). Na 
vyhledávačích špatně dostupné. Doporučujeme pracovat na klíčových slovech. 

 

Sportovní centrum Mlýn Přerov 

Moderní Sportovní centrum Mlýn nabízí posilovnu, badminton, squash, minigolf, bowling. Centrum 
nabízí svým zákazníkům další služby:  restauraci, kavárnu, noční klub, služby pro matky s dětmi – 
dětský koutek, kosmetiku, kadeřnictví, krejčovský salon, prodejnu sportovního zboží, květinářství a 
supermarket. 

Sportovní centrum je otevřen celoročně od 9.00 do 22.00 (v pátek a sobotu do 23.00).  

Webové stránky http://www.prelax.cz/ jsou v české mutaci. Ceník služeb není zveřejněn na webových 
stránkách. 
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Koupání, vodní sporty a vodní turistika 

 

PŘEROV 

Plavecký areál Kopaniny  

Plavecký areál se nachází ve sportovním areálu města Přerova v blízkosti řeky Bečva. Plavecký 
areál nabízí návštěvníkům krytý bazén (50 m) s dětským bazénem, venkovní bazén (25 m) 
s hřištěm pro vodní pólo,  2 hřiště na malou košíkovou, hřiště na nohejbal – volejbal, hřiště na ping-
pong, dětský koutek a relaxační služby. 

Relaxační služby: sauna, solárium, protiproud, perlička, masáž a rekondiční stoly. 

Otevírací doba krytého bazénu a dětského bazénu je celoroční. Krytý bazén je otevřen  
v pondělí od 6.15 do 7.45, v úterý  a ve čtvrtek od 6.15 do 7.45 a od 18.00 do 21.00, ve středu od 
6.15 do 7.45 a od 15.00 do 21.00, v pátek od 6.15 do 7.45 a od 15.00 do 22.00, v sobotu od 10.00 
do 20.00 a v neděli od 10.00 do 18.00.  
Dětský bazén je otevřen v úterý a ve čtvrtek od 18.00 do 20.00, ve středu a v pátek od 15.00 do 
20.00, v sobotu od 10.00 do 20.00 a v neděli od 10.00 do 18.00. V pondělí je uzavřen. 

Plavecký areál má speciální otevírací hodiny věnované imobilním občanům. 

Vstupné: 32 Kč/hod. nebo 50 Kč/celodenní (dospělí), 5 Kč/hod. nebo 25 Kč/celodenní (děti, 
důchodci) a děti do 6-ti let zdarma.  Není uvedeno vstupné pro imobilní občany.  

 

Sauna je otevřena veřejnosti každý den mimo neděli v odpoledních hodinách od 13.00 (event. od 
14.00) do 20.00 (event. do 21.00). Některé dny jsou určeny pro muže a jiné pro ženy. Ve vybraných 
dnech (pondělí a sobota) je sauna společná pro muže i ženy. 

 

Solárium, protiproud a perlička jsou otevřeny v pracovních dnech od 12.00 (event. od 13.00) do 
20.00 (event. do 21.00).  

Cvičení na rekondičních stolech „Slender“ v pracovních dnech od 7.30 do 21.00.  

 
Koupaliště Penčice   
Koupaliště nabízí svým klientům bazén, dětský bazén a hřiště na nohejbal-volejbal. 

Otevírací doba: od června do září, v závislosti na klimatických podmínkách  

Vstupné: celodenní dospělí – 30 Kč, děti od 6 do 15 let – 20 Kč, důchodci – 20 Kč 
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Přírodního koupaliště Laguna  

Přírodní koupaliště Laguna nabízí možnost koupání v letních měsících a možnost rybolovu. Není 
dosud zařazeno mezi oficiální přírodní koupaliště z důvodů hygienických předpisů (bližší informace 
viz kap. 2.1.1).  

Otevírací doba: březen až listopad (podle klimatických podmínek)  

 

OSTATNÍ DESTINACE TURISTICKÉ LOKALITY PŘEROVSKO 

 

Koupaliště Čechy 

Otevírací doba: sezóna – každý den včetně sobot a nedělí od 9.00 do 19.00. 

Vstupné: dospělí 20 Kč, důchodci a studenti 15 Kč, děti od 6 do 15 let  10 Kč. Hodinové koupání 
od 18.00 do 19.00 hod., jednotná cena 5 Kč. 

 
Koupaliště Radslavice 

Otevírací doba: sezóna – každý den včetně sobot a nedělí od 10.00 do 18.30. 

Vstupné: dospělí  35 Kč, důchodci a děti od 15 – 18 let  25 Kč, děti od 3 do 15 let 5 Kč. 

 

Koupaliště Tučín 

Otevírací doba: po dobu letních prázdnin od 10.00 do 22.00. 

Vstupné: dobrovolné, koupání na vlastní nebezpečí. 

 

Výkleky 

Zaplavený bývalý lom, kde je možno se koupat jen na vlastní riziko. Hloubka dosahuje až 7 metrů. 
Průzračně čistá voda v lomu umožňuje nejen koupání, ale je i rájem sportovních potápěčů. Lom je 
také cílem rybářů, protože je součástí rybářského revíru. Lom je soukromý, za koupání se neplatí, 
pouze za parkování.  
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Tenis 
 

Areál TK Precolor Přerov  

Areál TK Přerov je jeden z největších v České republice s 25 antukovými dvorci, včetně dvou 
centrálních, 4 halovými dvorci, 2 dvorci s tvrdým povrchem, saunou, masážními místnostmi, malým 
kongresovým sálem (20 - 30 osob), 2 restaurace, sportshop, vyhřívaný venkovní bazén v uzavřeném 
rekreačním areálu s plážovým volejbalem, odpaliště na golf. 

Nabízí klientům možnost pořádání tenisových turnajů dle požadavku (3 000 Kč/1 akce).  

Ceník služeb: venkovní tenisový dvorec 200 Kč/1 hod., halový dvorec 380 Kč/1 hod. (v zimě), 250 Kč/1 
hod. v létě, míčky (230 Kč) 

sauna 50 Kč/1 os./1 hod.; bazén 50 Kč/den 

 

Tenis IP Přerov (Předmostí) 

Tenisový areál v Přerově – Předmostí je veřejnosti otevřen denně od 7.00 do 22.00. Možnost hraní i ve 
večerních hodinách při umělém osvětlení. V areálu je k dispozici antukový tenisový kurt, cvičná stěna, 
stolní tenis, petangue. Služby: zapůjčení tenisových raket a míčků (raketa: 30 Kč, míčky: 20 Kč), sprcha 
a občerstvení. 

Hodinová hra tenisu stojí 110 Kč, v pracovních dnech do 14.00 lze si zahrát za sníženou cenu 80 Kč, 
večerní hra stojí 160 Kč. V období letních prázdnin je poskytována po dohodě sleva. 

 

Další tenisové kurty se nacházejí ve sportovním areálu ASKO KOZLOVICE (viz Sportovní areál ASKO 
KOZLOVICE).  

 

Tenisové kurty v ostatních destinacích turistické lokality Přerovsko 

Obce turistické lokality Přerovsko v posledních letech investovali do modernizace sportovišť. Moderní 
tenisové kurty nalezneme v Radslavicích (ve sportovním areálu v blízkostí dostihového sportu, 
fotbalového hřiště, koupaliště a dětského hřiště) a v Pavlovicích u Přerova (v sousedství zámku a 
fotbalového hřiště), Prosenicích. 

 

Zimní stadion Přerov  
 
Zimní stadion se nachází na okraji města Přerova v blízkosti městského hřbitova. Areál zimního 
stadionu nabízí veřejnosti řadu služeb: bruslení (dospělí 25 Kč, děti, důchodci 20 Kč ubytovací 
zařízení - 44 lůžek), konferenční místnosti pro 34 osob, restaurace, saunu (pondělí a čtvrtky, 
vstupné: dospělí 75 Kč/2 hod, děti, důchodci 55 Kč/2 hod.) a masáže.   

Zimní stadion vlastní webové stránky (www.smp-zs.wz.cz) pouze v české mutaci.     
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Skatepark 

umístění / adresa : areál přírodního koupaliště Laguna v Přerově  

provozní doba : březen až listopad (podle klimatických podmínek)  

Skatepark je určen k nácviku jízdy na skateboardu, na kolečkových bruslích, akrobatických 
velocipedech a k různým soutěžím. 

 
 
 
Přerovská rokle 

Přerov hraje v českém a dnes i evropském autokrosu významnou roli, 26. října 1969 se zde uskutečnil 
první autokros v tehdejším Československu. Potom se v Přerově dlouhá léta jezdilo mistrovství 
republiky. V roce 1998 se přerovský autokros stal součástí mistrovství Evropy. Autoklub získal licenci 
pro pořádání Mistrovství Evropy.  

Přerovská rokle, svým „Mamutím skokem“, je označována za nejlepší autokrosový závodní okruh.  

V roce 2007 se v Přerově uskutečnilo Mistrovství Evropy v Autocrossu se závodníky ze 16 zemí Evropy. 
Autoklub Přerov připravuje pro sezónu 2008 závody evropského významu – tj. Mistrovství Evropy 
v Autocrossu a Mistrovství zóny střední Evropy v autokrosu spojené s Mistrovstvím Slovenska a 
Maďarska. Dále pak závody republikového  mistrovství, a to Mistrovství České Republiky a Český pohár 
v autokrosu.  

Autoklub Přerov směle plánuje uspořádat v průběhu roku 2008 minimálně jeden motocrossový závod a 
minimálně 8 závodů v hobbyautocrossu – závodu autocrossových amatérských závodníků. 

Mezi ostatní aktivity Autoklubu Přerov patří pořádání kulturní akce, tj. hudební koncerty a nebo 
vystoupení, a to na parkovišti závodních strojů. 
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2.2.9 Turistické a naučné stezky, cyklostezky 

 

Cykloturistika  

Město Přerov má zpracován Územní plán, který zahrnuje cyklistickou dopravu a návrh sítě cyklistických 
tras a cyklostezek. Strategickou vizí města v oblasti cyklistické dopravy je vybudování komplexně 
propojené kvalitní sítě cyklostezek a cyklotrasy jak v intravilánu města, tak i v jeho extravilánu 
s napojením na cyklotrasy nadregionální a mezinárodní, které se budují v rámci programu EUROVELO.  

Město Přerov uzavřelo s okolními městy a obcemi (Lipník nad Bečvou, Kojetín, Tovačov, Hranice, 
Prosenice, Týn n. Bečvou, Jezernice, Grymov a Osek n. Bečvou) deklaraci o zájmu jejich účastníků 
společně připravit a zrealizovat projekt „Cyklostezka Bečva“.  

 

Cyklostezka Bečva  

Cyklostezka Bečva je komunikace určena speciálně pro pěší, cyklisty a částečně i pro bruslaře na in-
line bruslích. V roce 2006 byl vybudován úsek od Grygova až po Přerov.  

 

Zdroj: CDV( 2007) 
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Osek nad Bečvou – Grymov, rozcestí (exravilán) 

Jedná se o komunikaci, kde je vjezd motorových vozidel zakázán (dopravní značka B11), o celkové 
délce 2,4 km.  

 

Zdroj: CDV (2007) 

 

Grymov - Přerov okolo řeky Bečva 

Jedná se o upravenou polní cestu, která vede po levém břehu řeky Bečvy, od Přerova po grymovský 
most, vede katastrálním územím Přerov, Kozlovice, Grymov. Celková délka cyklostezky je 5 112 m. 
Vybudována v letech 2004 – 2006.  

 

 

Zdroj: CDV (2007) 
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Přerov (intravilány a extravilány)  

V intravilánu města Přerova byly v průběhu let 1993 – 2006 realizovány cyklostezky o délce 14,8 km. 
V roce 2007 byly doplněny o další 3,015 km. Celková délka cyklostezek činí 17,9 km. První stezky byly 
řešeny vodorovným dopravním značením na chodnících. Nově budované cyklostezky jsou v intravilánu 
v zámkové dlažbě a obvykle barevně odlišeny od chodníku. V extravilánu jsou asfaltobetonové.  

 

Tabulka č. 29 Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí – stávající síť 
Úsek CYKLOSTEZKY: Rok realizace délka (km) 
Jednosměrné cyklostezky ul. Želatovská - 
Komenského 

1994 1,76 

Cyklostezka ul. Komenského - Kojetínská 
podzim 2001/ 
1.pololetí 2002 

0,7 

Cyklostezka  ul. Kojetínská - Tovačovská  
2.pololetí 2002/ 
poč. 2003 

0,5 

Cyklostezka  ul. Kojetínská 1993 1,3 

Cyklostezka  Tovačovská  1993 0,727 

Cyklostezka  Henčlov 2007 2,7 
Cyklostezka u vlečky PRECHEZA - ul. 
Tovačovská - nábř. E. Beneše 10/2003 - 4/2004 

0,6 

Jednosměrné cyklostezky Velká Dlážka cca 1994 1,667 
Cyklistická stezka u SSZ křižovatky Hranická x 
Předmostí 

2005 0,92 

Cyklistická stezka ul. Hranická - dolní část 2006 0,216 

Cyklistická stezka ul. Hranická - střední část 2007 0,315 
Cyklistická stezka ul. Bezručova - U Bečvy - ul. 
Dvořákova 

cca 1994 1,495 

Cyklistická stezka U Rybníka cca 1994 0,283 

Cyklostezka Michalov - okolo parku 2006 0,8 

Cyklostezka v parku Michalov cca 1994 0,658 

Cyklostezka Přerov - Kozlovice  2004 1,96 

Cyklostezka Kosmákova nezjištěno 0,074 

Stezka Pod Valy nezjištěno 0,11 

Stezka Seifertova 2000 0,066 

Cyklostezka bří Hovůrků (bratří Hovůrkových) cca 1994 1,05 

CELKEM- součet let 1993-2006  14,886 km 
CELKEM - součet 1993-2007  17,9 km 
Zdroj: odbor rozvoje Magistrátu města Přerova (2007) 
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Cyklostezka Přerov – Kozlovice  

Cílem projektu bylo rozšířit síť cyklostezek ve městě, propojit centrum s místní částí Kozlovice, 
které jsou spojené pouze silnicí II./434. Kozlovice jsou vyhledávaným místem sportovního vyžití. 
Celková délka trasy je 1,96 km. Povrch asflatobeton, zámková dlažba a betonové dlaždice.  

 

Zdroj: CDV (2007) 

 

 

Cyklostezka Brodek u Přerova – Citov  

Cyklostezka byla vybudována v letech 2002 - 2003. Délka cyklistické stezky je 1,4038 km. Povrch asfalt 
a zámecká dlažba.   

 

 

Zdroj: CDV (2007) 
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Cyklostezka Vlkoš – Věžky  

Jedná se o společnou stezku pro chodce a cyklisty o celkové délce 880 m. Byla postavena v roce 2004.  

 

 
Zdroj: CDV (2007) 

 

Cyklostezka a odpočívka Radslavice   

V obci Radslavice je vybudována cyklostezka v délce 2,40 Km. Součástí cyklostezky je odpočívka, 
jako reakce na vedení cyklotrasy "Jantarová stezka" obcí, pro možnost odpočinku a občerstvení. 
Obsahuje kryté posezení v přírodním prostředí v těsném sousedství obchodů, informační tabuli o 
obci a cykloturistickou mapu "Střední Morava". 

 

V turistické lokalitě Přerovsko se intenzivně budují cyklostezky, které jsou základní podmínkou 
rozvoje cykloturistiky. Souběžně s budováním cyklostezek je třeba investovat i do budování 
doprovodné infrastruktury a služeb, tj. odpočívky, informační tabule, stojany na kola, parkoviště kol, 
půjčovny a servis kol, asistenční služby cykloturistům. 

 

V centru města Přerova se nachází dostatek stojanů na kola.   
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2.2.10 Pěší turistika a naučné stezky  

 

Turistický region Střední Morava má dobré podmínky pro rozvoj pěší turistiky. Hustá a diferencovaná síť 
značených turistických tras se nachází na území celého regionu. Síť značených turistických tras, o jejíž 
značení a údržbu se od roku 1889 nepřetržitě stará Klub českých turistů, patří k nejkvalitnějším 
v Evropě.  

Klub českých turistů vyznačil pěší trasy i v turistické lokalitě Přerovsko.  

Tabulka č.30 Značené turistické trasy v turistické lokalitě Přerovsko 

Druh zna čení Počet tras km Trasa 
Červené 0 0  
Modré 1 12 2232    Přerov - Žebračka - Zábeštní 

Lhota   
Zelené 2 40,7 4826    Přerov - Zábeštní Lhota – 

Rybníky  22,5 km 
4867    Grygov - Přestavlky - 
Olomouc  Holice  18,2 km 

 
Žluté 0 0  
Místní trasy 
Červené 1 5 9620    Přerov – Přerov   5 km 
Zelené 1 12 9642    Přerov – Přerov   12 km 
Celkem 5 69,7  

Zdroj: Klub českých turistů (2007) 

Přestože Jeseníky nabízí větší množství pěších tras než turistický region Střední Morava, tak právě na 
území turistického regionu Střední Morava se nachází 20 naučných stezek z 30 evidovaných na celém 
území Olomouckého kraje.  

Územím města Přerova a jeho městskými částmi vedou naučné stezky Předmostím až do pravěku, 
Přerovským luhem a Lovci mamutů v Předmostí. V turistické lokalitě Přerovsko se nachází další naučné 
stezky: Hubertova stezka v Dřevohosticích, Cesta k Bochořské bažantnici.  

 

Předmostím až do pravěku  

Naučná stezka v délce 8,2 km, která je definována jako vhodná trasa pro pěší s 9 zastaveními, začíná 
v Předmostí a končí v muzeu Základní školy J.A. Komenského, Přerov - Předmostí. Návštěvník se 
během procházky dozvídá o pravěké i novodobé historii území. Po dokončení celého projektu bude 
stezka doplněna o infocentrum, rozšířena o témata z dalších historických období vývoje osídlení. 
Součástí bude i skanzen pravěku. 

K této naučné stezce byl vydán barevný propagační materiál „Průvodce naučnou vlastivědnou stezkou 
Předmostím až do pravěku“.   

Součástí stezky je Památník lovců mamutů v Předmostí – otevírací doba: duben – říjen út, čt, so 10.00–
12.00/13.00–15.00.  
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V případě, že návštěvník nemá s sebou výše zmíněný propagační materiál tak se, podle informací 
z Internetu či informačních tabulí v terénu těžko orientuje.  

• nelze nalézt výchozí místo (chybí směrové tabule), 

• informační tabule v místě nepomáhají klientovi v orientaci v terénu (zda je další zastávka 
dostupná pěšky či spíše vozem či na kole), 

• např. zastávka č. 7 „Mamut Tomík“ – nelze z popisu na informační tabuli pochopit důvod 
zastávky a proč je toto místo důležité pro toto zastavení,... 

Doporučujeme zlepšení interpretace směrem k návštěvníkovi.  

Připravuje se instalace ukazatelů k Památníků v Předmostí. Projekt dále počítá s vybudováním 
infocentra mezi zastavením č. 1 a č. 2.  

 

Přerovským luhem 

Naučná stezka vhodná pro pěší i cykloturisty v celkové délce 10,8 km s 18 zastaveními (na zkrácené 
trase 11 zastavení). Začíná 500 m od historického centra Přerova a seznamuje návštěvníky s místními 
charakteristickými přírodními i umělými ekosystémy, vývojem krajiny a historií Přerova.  

K této naučné stezce byl vydán zdařilý barevný propagační materiál „Průvodce naučnou vlastivědnou 
stezkou Přerovský luhem“ (uvádí celkovou délku trasy 12 km).  

 

Lovci mamutů v Předmostí  

Naučná stezka pro pěší v délce 6,5 km s 6 zastaveními začíná na ZŠ Komenského v Přerově. Je 
zaměřena na historii regionu, paleontologii, archeologii, faunu a flóru. 

 

Hubertova stezka v Dřevohostickém lese  

naučná stezka pro pěší v délce 3,8 km s 10 zastaveními začíná i končí u hostince na Špici. Je 
zaměřena na biologii, archeologii a pomníčky. Jedná se o lehký terén. Celková prohlídka trasy trvá 2 – 
2,5 hod.  

 

Cesta k Bochořské bažantnici 

Lokalita se rozprostírá v úzkém pásu kolem polní cesty od křižovatky cest Troubky – Chropyně – Vlkoš 
směrem od západu na východ a vyúsťuje na silnici Bochoř – Vlkoš. Na západní straně se jedná o stepní 
křovinaté prostředí porostlé šipkovými keři, svídou krvavou a zplanělými jabloněmi a hrušněmi. Dále 
pokračuje okrajem Bochořské bažantnice, která leží v lužním lese. Západní část je velmi vhodným 
prostředím pro hnízdění mnoha ptačích druhů (ťuhýk obecný, pěnice vlašská, bramborníček černohlavý, 
slavík obecný, chocholouš obecný, kalous pustovek) apod.  
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2.2.11 Informační a orientační systém 
 

Systémy vizuální orientace a informace nabývají v dnešních městech stále většího významu. Při rozvoji 
cestovního ruchu jsou nedílnou součástí kvalitní nabídky cestovního ruchu. Podmínkou jejich funkčnosti 
je dobrá srozumitelnost a čitelnost (od velikosti písmen, kontrastu, druhu zvoleného symbolu i jeho 
tvaru, tak i unifikace barev).  

Pro značení turistických cílů je doporučováno použít unifikované barvy – hnědá – ve speciální variaci 
tmavohnědého odstínu, která se blíží mezinárodní normě. Optimální používání hnědé směrovky s bílým 
písmem nebo symboly. Správné užití barev na směrových tabulkách k turistickým cílům je aplikováno 
v obcích turistické lokality Přerovsko: Dřevohostice.  

Individuální řešení zvolily obce: Přerov, Radslavice. 

 

Dochází často k nesprávnému užití barev na směrových tabulích s názvy ulic nebo dokonce i 
individuální řešení směrových tabulí: např. Bochoř (modré značení). 

Směrové ukazatele k turistickým cílům a institucím jsou umístěny v centru města Přerova. Směrové 
ukazatele nelze charakterizovat jako individuální (barevná odlišnost, formát/velikost). Na ulici Wilsonova 
(tj. pěší zóna) se nacházejí barevně odlišné směrové tabule k turistickým cílům oproti jiným částem 
historického centra. Chybí směrová tabule k důležitému bodu  tj. informačnímu centru. 

Informační tabule města Přerova je umístěna na Žerotínově náměstí v blízkosti parkoviště.  

Firma Daruma Plzeň instalovala dvě informační tabule (zvukové informační panely City voice Daruma) 
v centru města Přerova (ul. Kratochvílova a Čechova).  

Rovněž ostatní obce turistické lokality nezůstávají pozadu. Většina obcí vlastní informační tabule. Obce 
mikroregionu Záhoří – Helfštýn mají jednotný systém informačních tabulí, na každé tabuli je umístěna 
mapa obce včetně popisu historie, atraktivit obce, významné instituce či spolky. Ty jsou doplněny 
fotografiemi obce. Na pravé straně je umístěna prezentace ostatních obcí mikroregionu (fotografie a 
názvy obcí). Jediným nedostatkem je absence informací v cizích jazykových mutacích.  

 

Označení památek – instituce Národní památkový ústav postupně instaluje tabule na objektech – 
nemovité kulturní památky. Tabule nese název „kulturní památka“. Obec Pavlovice u Přerova 
instalovala zdařilé informační sloupy s názvem a textem k jednotlivým  kulturním památkám. Texty jsou 
pouze v české mutaci. 

Naproti tomu kulturní památka kaple sv. Františka Xaverského v Kokorách nese tabulku v 5 jazykových 
mutacích.     
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2.2.12 Venkovský turismus 

Venkovský cestovní ruch – turismus, je cestovní ruch rozvíjející se mimo oblasti rekreačních a 
turistických center i mimo oblast městského osídlení. Venkovský turismus je forma cestovního ruchu 
bezprostředně spjatá s přírodou a krajinou venkova a konkrétním vesnickým osídlením, souvisí 
především s nízkou hustotou obyvatelstva a otevřeným prostorem a s malými sídly, obvykle s méně než 
deseti tisíci obyvateli. 

Venkovský turismus má 4 základní podoby, a to agroturismus, ekoturismus, ekoagroturismus, chataření 
a chalupaření. Doplňkovými činnostmi jsou např. pěší turistika, cykloturistika, horolezectví, myslivost, 
rybaření, jezdectví na koních, turistika za uměním a dědictvím minulosti, etnická turistika, jízda na kanoi, 
člunech, loďkách, lyžování na běžkách, studium a návštěvy venkovských tradic a slavností.  

 

Agroturistika 

Agroturistika je představována souhrnem služeb (ubytovacích, stravovacích a ostatních), činnostmi 
na farmě i v okolním prostředí, ale i možnostmi zážitků, které zemědělský subjekt poskytuje 
návštěvníkům za účelem rekreace, poznávání a odpočinku. Jedná se tudíž o cestovní ruch na 
zemědělských farmách nebo v objektech středních zemědělských podniků. Podstatným znakem 
agroturistiky je spolužití turisty s farmářskou rodinou.8 

V roce 2005 zadal Olomoucký kraj zpracování analýzy agroturistiky v Olomouckém kraji, ze kterého 
vyplývá, že agroturistikou (v pravém slova smyslu) se na území turistické lokality Přerovsko zabývá 
pouze jediná farma: Agroturistické centrum v Zábeštní Lhotě. Farma hospodaří na 105 ha zemědělské 
půdy, zabývá se chovem skotu a koní, poskytuje zázemí pro jezdectví. Rodinná farma dále poskytuje 
svým klientům stravování v restauraci s celkovou kapacitou 60 míst. Farma připravuje projekt na 
vybudování ubytovacího zařízení pro cca 40 osob (r. 2008). www.agroturistickecentrum.cz  

 

Do kategorie venkovského turismu můžeme zařadit doplňkové aktivity jako je jezdectví 
(hipoturistika). Na území turistické lokality se nachází několik jezdeckých a dostihových stájí. 
Nejznámější z nich je jezdecká a dostihová stáj v Radkově Lhotě (15 km od Přerova, směrem na 
Dřevohostice). Areál se skládá ze tří stájí, kde bydlí 13 anglických plnokrevníků a 2 poníci. K 
dispozici je otevřená jízdárna, výběh a rozmanitý terén (les, potok, rovina i kopce). Nabízí 
rehabilitační jízdy a výuku jízdy na koni, vyjížďky do terénu pro pokročilé a hlavně -12ti denní letní 
tábor s výukou jízdy na koni a celodenním výletem. Stáj poskytuje svým klientům možnost 
stanování po předchozí domluvě nebo ubytování v okolních obcích. 

V turistické lokalitě Přerovsko se nachází dostihový park v Radslavicích. Dále ve třech  obcích je 
aktivní jezdecký sport (Čechy – Mariánov, Radkova Lhota, Beňov). 

 

 

                                                 
8 Studie venkovského turismu v Olomouckém kraji, 2006. 
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Turisticko-rekreační funkce a turisticko-rekreační zatížení obcí 

Studie Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR hodnotila území ČR podle kritéria turisticko-
rekreační funkce, vyjadřující intenzitu turistické aktivity v dané destinaci (oblasti, regionu či obci). Lze ji 
vyjádřit poměrem počtu dvou populací, a to populace navštěvující (hosté) a populace navštěvované 
(domácí bydlící obyvatelstvo). Vlastní funkce je dále vyjádřena poměrem počtu turistických a 
rekreačních lůžek (tj. stálých) ku počtu trvale bydlících obyvatel. 

 

Tabulka č.31  Diferenciační stupně turisticko-rekreační funkce 

Kategorizace Hodnota turisticko-rekreační funkce 

Zcela dominantní 201 a více 

Velmi významná 101 – 200 

Významná  51 – 100 

Rozvojová 26 – 50 

Malá 25 a méně 

Zdroj: Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR (2007) 

 

O stanovení významu turisticko-rekreační funkce obcí ČR rozhoduje především lokalizace objektů 
individuální rekreace (chaty, chalupy, byty neobydlené z důvodu rekreačního využití).  

Některé obce turistická lokality Přerovsko mají z toho pohledu rozvojovou až dominantní turisticko-
rekreační funkci:  

• rozvojová – Čelechovice (29), Lišná (30), Křtomil (31), Kokory (39) a Lazníky (45) 

• významná – Zábeštní Lhota (99) 

• zcela dominantní – Lhotka (800). 

 

Jedním z významných problémů udržitelného cestovního ruchu je otázka rekreační (tj. turistické 
únosnosti území). Základním ukazatelem je „Turisticko-rekreační zatížení území“. Je konstruován 
jako počet turistických a rekreačních lůžek v obci přepočtených na 1 km2. Ukazatel také částečně 
upozorňuje např. na nutnost speciálního režimu využití území v létě a v zimě (tj. zvýšená potřeba 
zásobování, služeb, řešení dopravy v klidu apod.). 
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Tabulka č. 32  Diferenciační stupně turisticko-rekreačního zatížení 

Kategorizace Hodnota turisticko-rekreační funkce 

Zcela dominantní 50,0 a více 

Velmi významná 35,0 – 49,9 

Významná  20,0 – 34,9 

Rozvojová 10,0 – 19,9 

Malá Do 9,9 

Zdroj: Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR (2007) 

 

Nadprůměrné zatížení je charakteristické pro horské oblasti, oblasti chatové rekreace, oblasti 
pískovcových útvarů či zázemí velkých měst. 

V turistické lokalitě Přerovsko se jedná zejména o zatížení následujících obcí: 

• rozvojová – Buk (10), Tučín (10), Věžky (10), Čelechovice (13), Přestavlky (14), 
Domaželice (15), Lišná (18), Lazníčky (19),  

• významná – Dobrčice (20), Radvanice (25), Přerov (33) 

• zcela dominantní – Kokory (64), Lazníky (74), Zábeštní Lhota (101) a Lhotka (151). 
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2.3 Analýza turistické suprastruktury 
 
2.3.1 Informační centrum 
 

V turistické lokalitě Přerovsko je v provozu pouze jedno informační turistické centrum (Městské 
informační centrum Přerov – dále jen MIC), které je situováno v centru města Přerova (Kratochvílova 14 
– v pasáži). Informační tabule mikroregionu Království (obce Brodek u Přerova, Citov, Císařov a 
Čelechovice) prezentují na mapě informační centra v mikroregionu, ale nejedná se o klasická turistická 
informační centra, ale o informační místa (tj. obecní úřady či jejich knihovny). Tato centra poskytují 
informace pro místní obyvatele. 

Provozovatel MIC v Přerově jsou Služby města Přerova. MIC poskytuje informace a  služby pro místní 
obyvatelstvo, návštěvníky i turisty. V prostorách MIC sídlí městské evropské informační středisko.  

MIC je otevřeno veřejnosti v pracovních dnech od 8.00 do 17.00, v sobotu pouze v turistické sezóně (tj. 
1. 4. – 31. 10.) a to v dopoledních hodinách od 8.00 do 12.00.  V neděli je zavřeno.  

MIC je umístěno v pasáži za kostelem sv. Vavřince. Pro návštěvníka města je těžko dostupné. 
Neexistuje ani navigační systém k MIC. 

Obvykle bývají informační centra umístěna v blízkosti největší turistické atraktivity destinace.   

 

Služby MIC 

Informace zdarma: aktuální adresy úřadů a firem, ubytování, stravování, sportovní vyžití, vlakové a 
autobusové spoje, kulturní a sportovní akce, programy kin a divadel, historie města, přírodní 
zajímavosti. 

Dále zajišťuje prodej knih a publikací o Přerově, propagačních materiálů, turistických a cyklistických 
map, pohlednic a suvenýrů.  

Nabízí za úplatu internet pro veřejnost, kopírování a výlep a vývěs plakátů a předprodej vstupenek.  

 

Webové stránky MIC nemohly být předmětem analýzy, protože jsou nefunkční (mimo provoz) 
více než 14 dní.   
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Informační materiály 

MIC nabízí informační materiály různé kvality a rozsahu: 

Barevné skládačky 

• Městské informační centrum – dvoujazyčná barevná skládačka v české a anglické mutaci o 
službách MIC, adresář kulturních cílů, zařízení, sportovních zařízení, směnáren a důležitých 
telefonních číslech. Součástí skládačky je přehledná mapa s označením důležitých cílů 
v Přerově.  

• Pamětihodnosti Přerova a okolí – prezentace nejvýznamnějších atraktivit města Přerova 
(Lovci mamutů v Předmostí, Horní náměstí, sakrální památky, zámek, Městský dům a 
významné osobnosti). Skládačka v české mutaci.  

• Průvodce naučnou vlastivědnou stezkou „Přerovským luhem“ – popis trasy včetně zdařilé 
grafiky zvířat a rostlin. Součástí je jednoduchý kviz s 25. otázkami.  Česká mutace. 

• Průvodce naučnou vlastivědnou stezkou „Předmostím až do pravěku“ – popis trasy 
včetně zdařilých ilustrací. Součástí je jednoduchý kviz se 17. otázkami.  Česká mutace. 

 

Informační letáčky na barevném papíru 

• Přerovský region v roce 2007 – přehled kulturních, společenských a sportovních akcí 
(vybrané destinace okresu Přerov). Česká mutace. 

• Kulturní přehled – měsíční přehled kulturních a společenských akcí v Přerově. Česká mutace. 

• Lázně Bochoř – prezentace lázní Bochoř. Česká mutace. 

• Tipy na výlety – zámky Tovačov, Chropyně, Helfštýn, Zbrašovské aragonitové jeskyně, 
Hranická propast, Olomouc, Kroměříž. Česká mutace. 

• Toulání po Přerově – tipy na pěší procházky či na kole: park Michalov, národní přírodní 
rezervace Žebračka, naučná stezka „Přerovským luhem“, areál „Laguny“, hrad Helfštýn, Horní 
náměstí, muzeum  
J. A. Komenského, archeologické naleziště v Předmostí. Česká mutace. 

• Městský park Michalov – historie parku a informace o otevírací době parku. Česká mutace. 

• Muzeum Komenského v Přerově – prezentace zámku a stálých expozic včetně zámecké 
věže. Česká mutace. 

• Kde se můžete v Přerově dobře najíst? -  gastronomický průvodce městem – přehled 
restauračních zařízení včetně adresy, otevírací doby. Česká mutace.  

• Malá přerovská tajemství – zajímavosti o původu jména města Přerov. Česká mutace. 

• Přerov -  Předmostí „Naleziště lovců mamutů“ – historie a prezentace naučné stezky „Lovci 
mamutů v Předmostí“. Česká mutace. 
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• Naučná vlastivědná stezka „Přerovským luhem“ – prezentace naučné stezky včetně popisu 
trasy. Česká mutace. 

• Jste v Přerově na návštěvě či jen máte volný den a nevíte, jak ho příjemně strávit? 
Nabízíme Vám pár tipů na zpestření prázdninových dní – jednodenní program v Přerově. 
Česká mutace. 

• Cvičíme a sportujeme v Přerově – přehled nabídky sportovních kurzů ve školním roce 2007 – 
2008. Materiál určen zejména místnímu obyvatelstvu. Česká mutace. 

 

Z výše uvedeného výčtu informačních skládaček a letáčků lze pozitivně hodnotit práci zaměstnanců 
MIC, kteří nepostrádají kreativitu při tvorbě tématických materiálů.  

Slabou stránkou MIC je distribuce cizojazyčných materiálů, které jsou návštěvníkovi poskytovány pouze 
na požádání. K dispozici jsou cizojazyčné materiály vydané Olomouckým krajem (tj. materiály Střední 
Morava - Sdružení cestovního ruchu).  

 

Personál a jazyková vybavenost 

V MIC pracují celkem 4 pracovníci. Personál je jazykově vybavený (dle informací z MIC). Personál 
hovoří anglicky a německy.   

Personál v MIC nemá jednotné oblečení jak je tomu v jiných informačních centrech v Evropě, které by je 
mohlo odlišit od klientů. Doporučuje se, aby personál v MIC se odlišilo od klientů firemními tričky, které 
by mohly být nabízeny i k prodeji – je to dobrá podpůrná reklama prodeje triček. 

 

 

Kvalita nabízených služeb 

Hodnocení turistických informačních center (dále jen TIC) dle kvality služeb a jejich následná 
kategorizace se odvíjí od dvou významných dokumentů A.T.I.C. ČR (Asociace turistických informačních 
center ČR): Minimální standard služeb a podmínek činnosti turistických informačních center,  
Kategorizace turistických informačních center.  

Minimální standard služeb a podmínek činnosti TIC je určen pro členy i nečleny. Kategorizace slouží 
k hodnocení TIC a člení je do čtyř kategorií (A až D) v rámci nichž upravuje rozsah poskytovaných 
informací, otevírací dobu, minimální jazykovou vybavenost pracovníků a specifikuje činnosti, které musí 
TIC v dané kategorii zprostředkovávat.  
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Tabulka č. 33  Kategorizace TIC v turistickém regionu Střední Morava 

Kategorizace TIC 

A – celorepubliková působnost Olomouc 

B – regionální působnost Lipník nad Bečvou, Litovel, Prostějov, Šternberk a 
Uničov 

C – místní působnost Kojetín 

D – sezónní působnost - 

Nezařazené TIC Mohelnice, Moravský Beroun a Přerov 

Zdroj: A.T.I.C. ČR (2007) 

 
 
MIC v Přerově nemá žádný certifikát A.T.I.C. Podle analýzy „Návrh nové rajonizace cestovního ruchu 
ČR“ se MIC v Přerově v současné době řadí do kategorie mezi méně významná a významná lokální 
turistická informační centra. 
  

2.3.2 Průvodcovské služby 

Mezi základní služby, které by mělo informační centrum pro návštěvníky nabízet jsou průvodcovské služby. 
Město Přerov, který má potenciál pro rozvoj formy kulturně poznávací turistiky, tyto služby nenabízí.   

Žádný z propagačních a informačních materiálů nenabízí možnost individuální prohlídkové trasy.  

Město Přerov má kvalitního průvodce, který aktivně spolupracuje s městem Olomoucí a cestovními kancelářemi 
při průvodcování nejen v Olomouci, ale v celé Evropě. Průvodce hovoří několika světovými jazyky.  

Když není nabídka, tak nemůže vyvolat poptávku. Doporučujeme rozšířit služby města Přerova o průvodcování 
po městě.  

 

 

2.3.3 Cestovní kanceláře 

Ve městě Přerově je evidováno celkem 17 cestovních kanceláři. Žádná z nich nerealizuje incoming – tj. 
příjezdový cestovní ruch. CK Pressburg, se sídlem v Olomouci, nabízí pobytové zájezdy na Střední Moravu 
s možností ubytování v Přerově (hotel Jana a hotel Fit).                                                      

 

 
 
 



STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU PŘEROVSKA NA OBDOBÍ 2007 - 2013 

Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc 76 

 
 
2.3.4 Ostatní doprovodné služby 
 

Půjčovna vodáckého vybavení   

Sportovní klub, půjčovna lodí a cestovní agentura (Milan Kapoun)  zapůjčuje vodácké vybavení   
včetně možnosti dopravy lodí na místo akce. Cena zápůjčky se pohybuje od 150 do 600 Kč (kánoe – 
přívěs na lodě).  

  

Servis kol 

Nava sport v Přerově (webové stránky – česky, anglicky a německy). 
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2.4 Analýza dopravních možností 
 

 

2.4.1 Silniční doprava 

 

Z hlediska bezprostředního dopadu na rozvoj cestovního ruchu města Přerova a turistickou lokalitu 
Přerovsko má nejvýznamnější vliv dálniční, silniční a železniční doprava.  

Polohu města lze vymezit vzdáleností k významným městům: Praha – 280 km, Brno – 80 km, 
Ostrava – 80 km, Olomouc – 20 km, Vídeň – 220 km, Bratislava – 220 km. 

 

Přerov leží na křižovatce silnic I/47, I/55 a II/150, jejichž prostřednictvím je město napojeno na 
hlavní silniční síť.  

Ve směru z jihu na severozápad vede silnice I/55 přes Přerov  do Olomouce (problematický průjezd 
městem). V Přerově se větví jako I/47 na severovýchod do Lipníka nad Bečvou, s napojením 
částečného obchvatu na I/35 do Hranic ( úsek od Lipníka nad Bečvou je veden jako čtyřpruh).   

 

Tabulka č. 34 Silnice 1. třídy na území turistické lokality Přerovsko 

Název 
silnice 

Trasa Km 

47  Vyškov (I/46) - Kroměříž - Hulín (I/55) - Přerov (I/55) - Lipník 
n.Bečvou (I/35) - Hranice (I/35) - Bělotín (I/48) - Fulnek (I/57) - 
Ostrava (I/11) 

111,892 

55 Olomouc (I/35, I/46) - Přerov (I/47) - Hulín (I/47) - Otrokovice (I/49) - 
Uherské Hradiště (I/50) - Uherský Ostroh (I/71) - Veselí nad 
Moravou (I/54) - Petrov (I/70) - Hodonín (I/51) - Břeclav (D2 km48) - 
Poštorná (I/40) – Rakousko 

141,697 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR (2007) 

 

Dálnice D47 je součástí transevropských multimodálních dopravních koridorů, t. j. větev B koridoru VI. 
(Katovice) – Ostrava – Hranice – Přerov – Brno. 

 

Západní a severní částí zastavěného území je navrhována trasa dálnice D1, která prochází 
západním a severním okrajem zastavěného území Přerova. Z hlediska funkce bude dálnice D1 
přenášet dálkovou dopravu ve směru sever - jih (Brno, Kroměříž, Vyškov - Lipník, Hranice, 
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Ostrava) a dále bude převádět z uvedených oblastí cílovou dopravu do Přerova a zdrojovou 
dopravu z Přerova.  

Město zatím není napojeno na dálnici. Do budoucna je ale připravována výstavba dálnice D1.  

 
Dálnice D1: Říkovice - Přerov: km 272,100 – 282,200 (10,100 km) 

Jedná se o novostavbu čtyřpruhové dálnice kategorie D26,5/120 v délce 10,1 km se třemi 
mimoúrovňovými křižovatkami. Křižovatka Říkovice připojuje dálnici na stávající silnici I/55, 
mimoúrovňová křižovatka Přerov-západ připojuje průmyslovou oblast Přerova a oblast Tovačovska a 
křižovatka Přerov-sever napojí připravovanou rychlostní silnici R55 od Olomouce a vnitřní komunikaci 
Přerova (tzv. průpich). Na této stavbě je 15 mostů a součástí jsou i přeložky silnic v celkové délce 11,9 
km. 

Stavba má územní rozhodnutí. Stavba je připravována k zahájení v roce 2010 a zprovoznění v roce 
2013. 

 

D1: Přerov - Lipník n.Bečvou: km 282,200 – 296,513 (14,313 km)  

Jedná se o novostavbu čtyřpruhové dálnice kategorie D26,5/120 v délce 14,3 km se třemi 
mimoúrovňovými křižovatkami. Mimoúrovňová křižovatka Žernov je provozní křižovatkou, sloužící 
pouze napojení střediska správy a údržby dálnice. Propojení s nižší dopravní sítí zajišťuje všesměrná 
mimoúrovňová křižovatka Lipník-Trnávka. Mimoúrovňová křižovatka Bohuslávky slouží k propojení 2 
tahů vyšší komunikační sítě - D1 a R35. V mimoúrovňové křižovatce Loučka, která je součástí stavby 
4704 dálnice D47, bude při výstavbě úseku Přerov - Lipník zrušeno provizorní napojení ramp do trasy 
R35 a provedeno napojení ramp do kompletního kolektorového pásu, který bude zřízen mezi 
křižovatkami Lipník-Trnávka, Bohuslávky a Loučka z důvodu nedostatečné vzdálenosti mezi uvedenými 
křižovatkami. Součástí stavby Přerov - Lipník je oboustranná velká odpočívka.  

 
Probíhá inženýrská činnost k vydání stavebních povolení. Stavba je připravována k zahájení v roce 
2008 a zprovoznění v roce 2011. 

 

Ze silnic II. třídy je významná silnice II/150 (původně I/18), která spojuje Prostějov přes Přerov s 
Bystřicí pod Hostýnem, je ale s velkým počtem oblouků.   

- II/150 Skalice nad Svitavou - Prostějov - Přerov - Val. Meziříčí 

- II/434 Bedihošt - Přerov - Lipník nad Bečvou 

- II/436 Kojetín - Chropyně - Přerov – Doloplazy 
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2.4.2  Železniční doprava  

 

Město Přerov je důležitým dopravním uzlem ve státním i evropském železničním systému.  

Železniční stanice Přerov je součástí II. rychlostního koridoru ČD a VI. evropského železničního 
koridoru. Rameno tratě v úseku Bohumín-Přerov je součástí dvou evropských železničních tahů, a 
to: 

- E 65 Gdynia-Warszawa-Ostrava-Wien-Klagenfurt-Rijeka (na tento úsek navazuje v aglomeraci 
trať č. 330 Přerov-Břeclav) 

- E 40 Le Havre-Paris-Nürnberg-Praha-Ostrava-Košice-Lvov. 

V Přerově zastavují rychlíky z Vídně, Budapešti, Varšavy a Prahy (v obou směrech). 

Přímé spojení je tak zajištěno do celé řady evropských měst (Varšava, Krakow, Moskva, Minsk, 
Košice, Bratislava, Budapešť, Vídeň aj.)  

Mezi hlavní celostátní tratě na území turistické lokality Přerovsko patří rameno tratě Českých drah 
č. 270 Bohumín-Přerov-Česká Třebová, která v úseku Polom-Přerov-Olomouc-Hoštejn probíhá 
územím turistické lokality. Tato trať je v celém úseku dvoukolejná, elektrifikovaná. Jsou na ní 
zejména tyto stanice: Hranice na Moravě, Přerov, Olomouc hl.n., Červenka a Zábřeh na Moravě. 
Ze žst. Přerov vychází trať Přerov-Brno a Přerov-Břeclav. 

 

Na trať 270 úzce navazují dvě tratě, které tvoří pokračování mezinárodního tahu E 40 (trať 280 
Hranice n.M.-Púchov) a tahu E 65 (trať 330 Přerov-Břeclav). Trať 270 a trať 330 jsou začleněny do 
II. tranzitního železničního koridoru, kde již probíhá modernizace těchto tratí. Rekonstrukcí prošla i 
železniční stanice Prosenice (mikroregion Pobečví).  

 

Zástavky ČD v turistické lokalitě na trati 270:  

• trasa Přerov – Ostrava: Přerov a Prosenice 

• trasa Přerov – Olomouc: Rokytnice, Brodek u Přerova 

 

Zástavky ČD v turistické lokalitě na trati 300: 

• trasa Přerov – Brno: Přerov, Věžky 
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Po trati 330 Přerov-Břeclav se realizují širší dopravní vztahy s okolím. Rozhodujícím železničním 
uzlem je žst. Přerov. Trať 330 je v aglomeraci územně stabilizována, provedená modernizace je 
již ukončena. 

 

Zástavky ČD v turistické lokalitě na trati 330: 

• trasa Přerov – Břeclav: Přerov, Horní Moštěnice, Říkovice 

 

 

Důležité spoje ze směru Ostrava - Hranice na Moravě směrem na Olomouc však Přerov objíždějí 
po spojce mezi žst. Prosenice a žst. Dluhonice. Tím Přerov částečně ztrácí přístup k těmto vlakům, 
zejména Pendolino.  

Ve výhledu se počítá severně od Přerova s realizací vysokorychlostní železniční tratě (větev 
Rozvadov - Plzeň - Praha - Olomouc - Ostrava). 

 

 

 

2.4.3 Autobusová doprava, MHD 

Ve městě Přerově se nachází centrální autobusové nádraží v těsné blízkosti vlakového nádraží 
v Přerově. Z autobusového nádraží vyjíždějí jak regionální, tak i dálkové linky. Městskou 
hromadnou dopravu zabezpečuje Connex Morava a.s. Autobusy MHD jezdí na 8 linkách, přičemž 
byla zavedena nízkopodlažní linka pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Většina spojů Connex Morava či městská hromadná doprava je zapojena do integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje. 

 

 

Bezbariérová přeprava  

Od června 2005 je v provozu linka 920 030, která zajišťuje bezbariérovou dopravní přepravu mezi 
Přerovem, Olomoucí a Prostějovem. Každý pracovní den je provozováno 12 spojů autobusem s 
bezbariérovým přístupem. Dle Tarifu IDSOK jsou držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (včetně průvodce) 
přepravováni bezplatně. 
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Tabulka č. 35  Bezbariérové linky na území města Přerova 

Linka Spoje 
počet vozíků 
(popř. 
kočárků) 

typ 
autobusu 

výbava zajištěno 

925001  MHD Přerov : Přerov, 
Předmostí - ul. Palackého - nám. T. G. 
Masaryka - aut.st. - PRIOR - 
nemocnice MEOPTA - Kozlovice 

9, 17, 25, 39, 
45, 51, 61, 
69, 73, 6, 14, 
22, 38, 44, 
48, 58, 66, 72 

3 Citybus plošina vždy 

925003  MHD Přerov : Přerov, 
Lověšice - Újezdec - ČSADA,STS - 
PRIOR - aut.st. - Přer. str., Henčl. br. - 
Henčlov 

všechny 1 SOR B 10.5 plošina zpravidla 

925004  MHD Přerov : Přerov, závod 
ČSAD-STS - Tř. gen. Janouška - nám. 
T. G. Masaryka - Kopaniny - ul. 
Palackého - porodnice - záv. ČSAD-
STS 

všechny 1 Citybus plošina zpravidla 

Zdroj: http://www.mhdprerov.ic.cz/bezbarierovost.htm (2007) 

 

 

2.4.4 Letecká doprava  

 

Letiště Přerov se smíšeným provozem je umístěno 2 km jihozápadně od okraje města Přerova. 
Letiště slouží nejen jako vrtulníková základna pro potřeby Armády ČR, ale je i využíváno pro civilní 
letectví. Letiště získalo status mezinárodního neveřejného letiště. 

Je zde 2,6 km dlouhá ranvej. V současné době je letiště využíváno zejména pro Armádu ČR, 
v minimální míře také pro nevojenské účely.  

Shrnutí výsledků analýzy studie „Integrovaný rozvojový plán – využití letecké základny Přerov 
pro civilní provoz“, kterou zpracovala Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy.  

Silné stránky: současné letiště Přerov je považováno za  nejvhodnější lokalitu pro umístění 
regionálního letiště na celém území Olomouckého kraje (poloha, blízkost významných silničních a 
železničních napojení, provozní infrastruktura i dostatečná délka dráhy). 
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Slabé stránky: předpokládaná poptávka po mezinárodních pravidelných letech obchodních i 
volnočasových cestujících je stanovena do max. výše 5 000 ročně. V případě prodloužení některých 
silničních tahů (např. D1), se předpokládá, že stanovený odhad letů se ještě sníží - nebude přitahovat 
letecké provozovatele.  

Poptávka po rekreační letecké dopravě obyvateli ČR charterovými lety je odhadována ne větší než     
25 000 ročně. Ani rozšíření počtu nabízených destinací, jak je požadováno zákazníky, pravděpodobně 
nepřiláká letecké provozovatele.  

U třetí skupiny potenciálních uživatelů regionálního letiště, což je nákladní letecká doprava, je 
předpoklad obratu ne více než 2 000 tun ročně.  

Význam počáteční poptávky po využívání regionálního letiště nebude dostatečný k tomu, aby zaručil 
kladný hospodářský výsledek po určitou dobu.  

Přesto studie doporučuje zřídit „regionální letiště s civilním provozem v Přerově-Bochoři“: „Pokud 
není vybudováno a provozováno letiště, nesměřuje na něj poptávka, a ani zájem leteckých 
provozovatelů. Je to typická situace, kdy je třeba investovat, aby bylo možné zjistit výsledek, který je 
nejistý, ale může být zjištěn pouze tehdy, je-li tato investice skutečně provedena.“  

Vyhodnocení SWOT analýzy: silné stránky ve srovnání se stránkami slabými jsou zhruba na stejné 
úrovni, ale příležitosti jsou významnější než hrozby.  

 

 

2.4.5 Cyklistická doprava 

 

Cyklotrasy jsou v České republice kategorizovány do čtyř tříd, přičemž cyklotrasy I. třídy mají 
mezinárodní význam s propojením velkých měst s vazbou na evropská velkoměsta, cyklotrasy II. třídy 
nadregionálního významu propojují významné cíle ze vzdálenějších oblastí, cyklotrasy III. třídy propojují 
regionální cíle a cyklotrasy IV. třídy pak zajišťují lokální propojení (pouze cyklotrasy této nejnižší 
kategorie mohou vést i po nezpevněných cestách, což bohužel při navrhování těchto tras nebývá 
dodržováno). 

Evropská cyklotrasa (Euro-velo č. 6), jejíž součástí je Moravská stezka, prochází turistickým regionem 
Střední Morava, ale již ne turistickou lokalitou Přerovsko.   

Do národní cyklotrasy spadá Jantarová stezka (č. 5 – s mezinárodním významem), která prochází částí 
turistické lokality Přerovsko mikroregionem Pobečví a Přerovem. Jantarová stezka navazuje na tradici 
historické obchodní cesty, která protínala dnešní území Moravy a spojovala oblast Baltického moře se 
středomořím. Její název vznikl od velmi často přepravované suroviny od Baltu. Cyklotrasa vede 
většinou po stávajících, méně frekventovaných silnicích III. třídy, místních komunikacích, městských 
cyklostezkách a zpevněných polních a lesních cestách.  
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Tabulka č. 36         Cyklotrasy I. třídy na území turistické lokality Přerovsko 

Číslo Průběh trasy Trasa (km) 

5 
Brno - Blansko - Prostějov - Olomouc - Přerov - Lipník n. B. – 
St. Jičín – Ostrava – Hlučín – Hať (CZ/PL) 

250 

Zdroj: Cykloserver (2007) 

 

Místní cyklotrasy (tj. cyklotrasy IV. třídy) navazují na síť regionálních (žádná neprochází turistickou 
lokalitou Přerovsko), národních a evropských cyklotras. Propojují místní cíle. Jsou většinou označeny 
čtyřmístným číslem, př. 5042. Turistickou lokalitou Přerovsko prochází celkem 5 místních cyklotras. 

 
 
 
Tabulka č. 37 Cyklotrasy IV. třídy na území  turistické lokality Přerovsko 

Číslo Průběh trasy 
Trasa 
(km) 

5035 Bezuchov – Radkova Lhota 3 

5042 
Prostějov - Věrovany – Cítov – Rokytnice – Přerov (TL Přerovsko 10 
km) 32 

6035 Grymov - Radslavice - Pavlovice – Pod Krásnící (TL Přerovsko 5 km) 14 

6049 Grygov – Brodek u Přerov - Citov - (Tovačov park) 15 

6061 Blatec - Grygov - Přestavlky - Lipňany – Tršice 22 

6062 Bezuchov - Šišma – Pavlovice   8 
Zdroj: Cykloserver, ( 2007) 
 
 

Město Přerov je svou polohou podél řeky Bečvy, v rovinaté části Hornomoravského úvalu, předurčeno k 
výraznému rozvoji cyklistické dopravy intravilánové i extravilánové. Na území města Přerova, v oblasti 
správního obvodu města Přerova se nachází několik stávajících cyklistických tras a stezek (cyklostezky 
viz kapitola  2.2.8 ). 

 

Městem probíhá dálková cyklotrasa č. 5, Jantarová stezka, která přichází ve směru od Olomouce, 
Čekyně a pokračuje směrem na Prosenice  - Grymov - Helfštýn. Z ostatních cyklotras začíná ve městě 
místní cyklotrasa č. 5042, Prostějov - Přerov, která končí ve městě (ul. Za Mlýnem) napojením na trasu 
č. 5.  
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2.4.7 Taxi a pronájem vozidel 

 

Taxislužby v Přerově: 

• Přerovské Alfa taxi 

• Bronislav Geršl – Taxis 

• Jaroslav Porubanec – Taxi Omega 

• Jana Strušková –Taxis 

• Sensus  (Sensus s.r.o.) – mikrobusová přeprava, letištní transfery, VIP doprava. 

• Taxi služba nonstop – Alena Koukalová 

• Jan Bednařík 

 

Pronájem automobilů: 

• Olicar, s. r. o. 

 

2.4.8 Parkoviště  

Přerov má dostatek parkovacích míst v centru města. Největší parkoviště se nachází na Žerotínově 
náměstí, dále pak na náměstí T. G. Masaryka, Horním náměstí, Na Marku, v Kozlovské ulici, 
Kratochvílové ulici a Bayerové ulici. 

Nedostatek parkovacích míst pro Výstaviště (stejně tak nedaleký fotbalový stadion) a v Předmostí 
(nutno řešit v souvislosti s realizací projektu Předmostím až do pravěku). 

V centru města je režim placeného parkování. Cena parkování je diferencována dle místa parkování, a 
to od 5 Kč do 10 Kč/hod.  

V některých místech je parkování zpoplatněno i v sobotu.  
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3. Organizace cestovního ruchu, marketing, propagace a prezentace 

 

3.1 Analýza organizace cestovního ruchu   
 

3.1.1 Statutární město Přerov 

Rada města Přerova si stanovila cíle rozvoje města, která jsou deklarována v programovém 
prohlášení. Definovala 5 rozvojových oblastí: kultura a památková péče; sport, tělovýchova a volný čas; 
veřejný pořádek a bezpečnost; hospodářský rozvoj, doprava, sociální oblast, bydlení a zdravotnictví a 
životní prostředí. Přestože nikde není uvedena samostatná oblast cestovní ruch, lze jednotlivé aktivity 
cestovního ruchu objevit ve výše jmenovaných oblastech: 

• Kultura a památková péče - podpora regenerace a revitalizace přerovského zámku a městských 
hradeb, pořádání kulturních a společenských akcí (např. Československého jazzového festivalu 
Přerov a dalších akcí pořádaných mimo jiné příspěvkovou organizací Služby města Přerova), 
popularizace lokality Předmostí jako jedinečného historického prvku města s nově zřízeným 
památníkem lovců mamutů, podpora činnosti Městského domu, rekonstrukce objektů v městské 
památkové zóně, podpora současné umělecké činnosti, a zejména rozvoj cestovního ruchu a 
propagace města Přerova 

• Sport, tělovýchova a volný čas – vybudování víceúčelové haly. 

• Veřejný pořádek a bezpečnost - realizace Programu prevence kriminality, rozšiřovat městský 
kamerový systém a usilovat o jeho další modernizaci 

• Hospodářský rozvoj – realizace Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje města 
Přerova, vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a zvýšení zaměstnanosti, příprava podmínek pro 
vznik integrovaného logistického centra s terminálem kombinované přepravy 

• Doprava -   výstavba průpichu, dálničního obchvatu a rychlostní komunikace Přerov – Olomouc, 
budování nových parkovacích míst, rozšiřování sítě cyklistických stezek, rekonstrukce 
autobusového nádraží, podpora zkvalitňování hromadné přepravy osob v Přerově a v jeho místních 
částech, zvyšování kvality místních komunikací, usilovat o zachování vojenského letiště a 
podporovat projekt k rozvoji smíšeného provozu letiště Přerov – Bochoř, podpora modernizace 
přerovského železničního uzlu. 
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Institucionální zakotvení cestovního ruchu  

 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky 

Jedenáctičlenná komise je iniciativním a poradním orgánem Rady města Přerova v oblasti cestovního 
ruchu, kultury a kulturních památek (památkové péče).  

 

Odbor kanceláře primátora – oddělení sekretariátů, petic a stížností  

• zabezpečuje organizaci kulturně společenských a vzpomínkových akcí pořádaných městem, 
propagaci města a organizaci cestovního ruchu, 

• zabezpečuje organizaci kulturních zahraničních styků a s tím spojených návštěv, 

• v rámci propagace města zajišťuje propagační předměty, 

• PR aktivity 

 

Odbor rozvoje – vytvořeno nové oddělení marketingu a propagace města (od listopadu 2007) 

 

Odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody a památkové péče 

• je zpracovatelem a koordinátorem Programu regenerace městské památkové zóny, Programu 
regenerace a rozvoje městského parku Michalov, Místní koncepce environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty 

• je koordinátorem Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově 

• je spoluautorem a koordinátorem projektu Předmostím až do pravěku 

• je autorem naučných vlastivědných stezek Přerovským luhem a Předmostím až do pravěku 

• zajišťuje propagaci kulturních památek v místním tisku (Přerovské listy, Nové Přerovsko), 
každoročně organizuje den otevřených dveří kulturních památek; vlastní publikační činnost – 
např. průvodce k naučným stezkám, „O životním prostředí si jen nepovídáme – příručka nejen 
pro přerovské učitele“ (v publikaci z r.2007 mj. 25 tipů na exkurze v Přerově a v blízkém okolí) . 

 

Shrnutí 

Doposud nebyla na magistrátě města Přerova věnována přílišná pozornost oblasti cestovního ruchu. 
Neexistovala žádná strategie rozvoje v této oblasti a ani marketingový plán. Pracovník na oddělení 
sekretariátů, petic a stížností realizoval dílčí aktivity spojené s rozvojem cestovního ruchu (zejména 
vydávání úzkého okruhu propagačních titulů či knihy).  

Chybí provázanost pracovníka cestovního ruchu na Městské informační centrum.  
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V předchozích volebních obdobích nepůsobila ani komise cestovního ruchu.   

Nové vedení města dává cestovnímu ruchu zelenou. Je zpracovávána strategie cestovního ruchu, 
pracuje komise cestovního ruchu, je vytvořeno nové oddělení marketingu.  

 

 

3.1.2 Služby města Přerova 

Služby města Přerova jsou příspěvkovou organizací statutárního města Přerova. Zajišťují mimo jiné i 
aktivity spojené s cestovním ruchem: 

• provoz Městského Informačního Centra (MIC)  

• provoz Městského Evropského Informačního Střediska (MEIS)  

• provoz Plaveckého areálu  

• provoz Lázní Bochoř  

• provoz Zimního stadionu  

• provoz hotelu a hotelové ubytovny (prozovatel ubytovacího zařízení hostel Zimní stadion) 

• provoz ostatních služeb  (např. parkoviště, Přerov – Laguny: zabezpečují správu a údržbu 
stavebních objektů u řeky Bečvy, parkoviště a skatepark, správu restaurace, budovy sociálního 
zařízení, údržbu hřišť, zeleně, venkovního osvětlení, dětského hřiště, komunikace v lokalitě 
velké laguny). 

Hodnocení služeb Městského informačního centra v kapitole 2.3.1 Informační centrum. 

 

3.1.3 Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu 

Sdružení je právnickým subjektem jako dobrovolné zájmové sdružení právnických osob v turistickém 
regionu Střední Morava Olomouckého kraje. Hlavním cílem sdružení je zajistit rozvoj a koordinaci 
cestovního ruchu na Střední Moravě vytvořením úspěšné, konkurenceschopné a strategicky řízené 
jednotky na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru.  

Předmětem činnosti Sdružení je:  

a) definování vize, zpracování a naplňování strategie rozvoje cestovního ruchu regionu v provázanosti 
na krajskou strategii,  

b) koordinace cestovního ruchu v daném regionu - kooperace a spolupráce se subjekty působícími v 
oblasti cestovního ruchu, 

c) koncepční řešení trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu,  

d) zpracování koncepčních materiálů a projektů, 

e) získávání prostředků z mimoregionálních zdrojů (granty, dotace apod.),  
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f) inicializace a koordinace investičních projektů a záměrů,  

g) inicializace nových produktů cestovního ruchu,  

h) rozvoj lidských zdrojů (poradenská, školící a konzultační činnost),  

i) zajištění certifikace kvality služeb,  

j) zřízení a provozování informačního centra turistického regionu včetně provozování rezervačního 
sytému,  

k) doplňková činnost (obchodní činnost apod.),  

l) aktualizace webové prezentace,  

m) spolupráce na marketingových aktivitách regionu (příprava materiálů, prezentace, veletrhy, 
workshopy apod.), zajištění, organizování famtripů a presstripů, komunikace s médii,  

n) zastupování destinace u centrálních orgánů i profesních sdružení (CzechTourism, Ministerstvo pro 
místní rozvoj, Asociace turistických regionů a další), 

o) PR regionálního destinačního managementu (public relation),  

p) příprava, koordinace (realizace) nadregionálních kulturních a společenských akcí,  

q) vytváření filosofie informačně-navigačního systému, značení pěších tras, cyklotras, lyžařských tras 
přesahujících katastrální území obcí (monitoring, údržba a nové trasy),  

r) spolupráce se subjektem zajišťujícím projekt Marketing cestovního ruchu v Olomouckém kraji - 
Marketingovou agenturou, spolupráce na vytváření turistického portálu a při realizaci případných 
dalších projektů, vytváření partnerství, výměna zkušeností apod. 

 
Statutární město Přerov je členem Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu od roku 2007. 
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3.2  Marketingové strategie, propagace a image území  
 

Turistická lokalita Přerovsko (i město Přerov) je propagována v řadě regionálních titulcích, které 
vycházely v gesci Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu a Olomouckého kraje: 

1. Image publikace „Střední Morava“ (česky, anglicky, německy a polsky) 

2. Vyber si svůj zážitek v Olomouckém kraji (česky, anglicky, německy a polsky) 

3. Užij si zimu v Olomouckém kraji (česky, anglicky, německy a polsky) 

4. Ubytování (česky a anglicky) 

5. Cyklotrasy (česky, anglicky, německy a polsky) 

6. Katalog pro touroperátory (česky, anglicky, německy, polsky, španělsky, francouzsky a rusky) 

 

Město Přerov ročně vynakládá na propagaci cca 700 000 Kč. Největší položka z rozpočtu na propagaci 
byla zatím vždy určena na vydání knihy a propagační předměty pro celý magistrát města. V roce 2007 
vydalo statutární město Přerov následující propagační materiály: 

1. letáček - PŘEROV v nákladu 1.000ks za cenu 5,- Kč/ks (ČJ, AJ, NJ - všechny tři mutace na 
jednom letáčku) 

2. letáček - PŘEROV a okolí v nákladu 1.000ks za cenu 8,-Kč/ks (ČJ, AJ, NJ - všechny tři mutace 
na jednom letáčku) 

3. tiskovina A4 - Na kole okolím Přerova v nákladu 3x 1.000ks za cenu 4,50 Kč/ks (pouze ČJ) 

4. tiskovina A4 - Naučná vlastivědná stezka PŘEROVSKÝM LUHEM v nákladu 1.000ks za cenu 
4,50 Kč/ks (pouze ČJ) 

5. brožura A5 - Průvodce naučnou vlastivědnou stezkou PŘEDMOSTÍM AŽ DO PRAVĚKU v 
nákladu 2.000ks za cenu 9,50 Kč/ks (pouze ČJ) 

6. mapa města - Fotoplán města Přerova v nákladu 500ks zdarma (ČJ, AJ, NJ - všechny tři 
mutace na jedné mapě) 

 

Jednotlivé mikroregiony vydávají své propagační materiály (brožury, turistické mapy, letáky a bulletiny), 
které jsou k dispozici na obecních úřadech.  

 

Prezentace města  

Prezentační aktivity města Přerova byly doposud velmi slabé. Statutární město Přerov se každoročně 
zúčastňuje pouze jednoho veletrhu cestovního ruchu: Regiontour v Brně.  
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Turistické webové stránky  

Statutární město Přerov nemá turistické webové stránky. Služby města Přerova, provozovatel MIC, 
uvádí turistické webové stránky www.mic-prerov.cz, které nefungují. V současné době neexistují žádné 
turistické webové stránky města. 

Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu provozuje turistický portál www.centralmoravia-tourism.cz, 
na kterých lze nalézt informace o turistické nabídce lokality Přerovska. Webové stránky jsou v české, 
anglické, německé a polské mutaci. Připravuje se rozšíření jazykových aplikací o další 4 jazykové 
mutace. 

 

Image území 

Celá turistická lokalita je z pohledu cestovního ruchu zatím neznámou lokalitou. Přesto má turistická 
lokalita návštěvníkovi co nabízet.  

Město Přerov je doposud známo jako město průmyslové, nevzhledné, romské ghetto. Bojuje stejně jako 
město Ostrava, která má podobný negativní image.  

Skutečnost je odlišná. Město Přerov má krásné historické centrum, vybudované cyklostezky, 
sportoviště, rekreační areály. 

Město Přerov bude muset investovat do zlepšení image města. Jedním z nástrojů je marketing v oblasti 
cestovního ruchu.  
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4. Cestovní ruch – analýza poptávky 
 
 
 

4.1 Charakteristika návštěvnosti města Přerova 
V roce 2006 přicestovalo na Střední Moravu celkem 213 350 turistů, z toho do města Přerova 23 831 
turistů, což činí 8,4% z celkové návštěvnosti turistického regionu Střední Morava. Průměrná délka 
pobytu turistů v Přerově je 2,6 dní. Průměrná délka pobytu turistů na Střední Moravě je 3,5 dní a 
v Olomouci 2,1 dní.   

Tabulka č. 38 Počet hostů, přenocování a délka pobytu v HUZ9 dle národností na Střední Moravě  a ve  městě 
Přerově  v roce 2006 

Střední Morava   zdroj 
ČSÚ+odhad Přerov    zdroj ČSÚ     

Země 
Počet 
hostů 

Počet 
přenocov
ání 

ø p.dnů 
Počet 
hostů 

Počet 
přenocování 

ø 
p.dnů 

Podíl 
na 
počtu 
hostů 
ve SM 
% 

Podíl 
na 
počtu 
přeno
c. ve 
SM % 

Celkem 213 350 747 201 3,5 23 831 62 402 2,6 11,2 8,4 

Rezidenti 151 048 596 316 3,95 16 142 37 547 2,3 10,7 6,3 

Nerezidenti 62 302 151 274 2,43 7 689 24 855 3,2 12,3 16,4 

z toho                 

1 Německo 11 378 30 888 2,71 1 206 3 349 2,8 10,6 10,8 

2 Slovensko 11 174 38 341 3,43 2 640 9 440 3,6 23,6 24,6 

3 Polsko 5 285 11 709 2,22 453 2 001 4,4 8,6 17,1 

4 Rakousko 4 270 9 805 2,3 785 2 937 3,7 18,4 30,0 

5 Itálie 4 038 6 548 1,62 183 362 2,0 4,5 5,5 

6 Nizozemsko 2 284 4 595 2,01 67 152 2,3 2,9 3,3 

7 Spojené král. 1 994 5 571 2,79 126 447 3,5 6,3 8,0 

8 Ukrajina 2 283 2 890 1,27 94 327 3,5 4,1 11,3 

9 Francie 1 905 3 186 1,67 169 356 2,1 8,9 11,2 

10 Litva 2 229 2 525 1,13 265 325 1,2 11,9 12,9 

11 USA 1 660 4 540 2,73 110 348 3,2 6,6 7,7 

12 Rusko 1 014 3 636 3,59 229 1 592 7,0 22,6 43,8 

13 Ost.evrop.z. 1 564 2 646 1,69 183 423 2,3 11,7 16,0 

14 Maďarsko 963 1 718 1,78 135 246 1,8 14,0 14,3 

15 Japonsko 786 1 640 2,09 37 68 1,8 4,7 4,1 

16 Španělsko 672 1 441 2,15 23 51 2,2 3,4 3,5 
Zdroj: Český statistický úřad (2007) 
 
                                                 
9 HUZ – hromadná ubytovací zařízení 
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Přerov vykazuje vyšší podíl přenocování zahraničních turistů 16,4% oproti domácím turistům (6,3%) 
z celkového počtu přenocování ve Střední Moravě.   

Nejvyšší podíl zahraničních turistů zaujímají turisté ze Slovenska (23,6%), dále z Ruska (22,6%) a 
Rakouska (18,4%) z celkového počtu hostů ve Střední Moravě.  

Srovnáme-li počet přenocování zahraničních turistů, tak nejvyšší podíl zaujímají turisté z Ruska 
(43,8%), Rakouska (30%) a Slovenska (24,6%) z celkového počtu přenocování ve Střední Moravě.  

 
 
Tabulka č. 39   Zahraniční hosté v HUZ ve městě Přerově. TOP 15 

 2005 2006 2005 2006 

Po
řa
dí
 

  počet hostů počet 
hostů 

Index 
2006/2005 počet 

přenocování 
počet 
přenocování 

Index 
2006/2005 

  Celkem 24 838 23 831 95,9 65 401 62 402 95,4 

  Rezidenti 17 060 16 142 94,6 40 313 37 547 93,1 

  Nerezidenti 7 778 7 689 98,9 25 088 24 855 99,1 

  z toho             

1 Slovensko 2 107 2 640 125,3 7 715 9 440 122,4 

2 Německo 1 181 1 206 102,1 3 176 3 349 105,4 

3 Rakousko 842 785 93,2 3 124 2 937 94,0 

4 Polsko 577 453 78,5 933 2 001 214,5 

5 Rusko 291 229 78,7 2 323 1 592 68,5 

6 Itálie 270 183 67,8 466 362 77,7 

7 Litva 212 265 125,0 297 325 109,4 

8 Spojené království 459 126 27,5 2 145 447 20,8 

9 Francie 147 169 115,0 275 356 129,5 

10 Ostatní evr. země 107 183 171,0 681 423 62,1 

11 Ostatní asij. 164 60 36,6 263 146 55,5 
12 Maďarsko 144 135 93,8 273 246 90,1 

13 Slovinsko 150 121 80,7 385 233 60,5 

14 Nizozemí 87 67 77,0 217 152 70,0 

15 Ukrajina 98 94 95,9 284 327 115,1 

16 Belgie 157 88 56,1 511 371 72,6 

Zdroj: Český statistický úřad (2007) 
 
V roce 2006 přicestovalo do města Přerova celkem 23 831 turistů, což je o 4,1% méně než 
v předchozím roce. Vyšší pokles je zaznamenán u domácích turistů (- 6,9%) než u zahraničních turistů 
(- 0,9%).  

Mezi zahraničními návštěvníky podle počtu hostů i přenocování převažují turisté ze Slovenska, 
Německa a Rakouska.  
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V roce 2006 pozorujeme výrazný nárůst příjezdů turistů oproti roku 2005, a to z ostatních evropských 
zemí (+83%), Slovenska (+ 25,3%), Litvy (+25%) a Francie (+15%). Nárůst přenocování je zaznamenán 
u turistů z Polska (+114,5%), Francie (+29,5%), Slovenska (+22,4%) a Ukrajiny (+15,1%).   

 
 
Tabulka č. 40  Počet hostů, přenocování a délka pobytu v HUZ dle národností v okrese Přerov a ve  městě 

Přerov v roce 2006 
 město Přerov 2006 okres Přerov 2006 

Po
řa
dí
 

  počet hostů počet 
přenocování 

délka 
pobytu 

počet 
hostů 

počet 
přenocování 

délka 
pobytu 

  Celkem 23 831 62 402 2,6 50 173 305 916 6,1 

  Rezidenti 16 142 37 547 2,3 39 062 269 984 6,9 

  Nerezidenti 7 689 24 855 3,2 11 111 35 932 3,2 

  z toho             

1 Slovensko 2 640 9 440 3,6 3 146 12 411 3,9 

2 Německo 1 206 3 349 2,8 1 975 6 950 3,5 

3 Rakousko 785 2 937 3,7 992 3 373 3,4 

4 Polsko 453 2 001 4,4 824 2 583 3,1 

5 Rusko 229 1 592 7,0 289 1 791 6,2 

6 Itálie 183 362 2,0 315 573 1,8 

7 Litva 265 325 1,2 551 628 1,1 

8 Spojené 
království 

126 447 3,5 206 856 4,2 

9 Francie 169 356 2,1 266 481 1,8 

10 Ostatní evr. země 183 423 2,3 206 449 2,2 

11 Ostatní asij. 60 146 2,4 115 905 7,9 

12 Maďarsko 135 246 1,8 144 255 1,8 

13 Slovinsko 121 233 1,9 128 241 1,9 

14 Nizozemí 67 152 2,3 412 837 2,0 

15 Ukrajina 94 327 3,5 148 406 2,7 

16 Belgie 88 371 4,2 116 404 3,5 

Zdroj: Český statistický úřad (2007) 
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Tabulka č. 41  Počet hostů, přenocování a délka pobytu v HUZ  dle národností v okrese Přerov a ve  městě 

Přerov v roce 2005  
 město Přerov 2005 okres Přerov 2005 

Po
řa
dí
 

  počet hostů počet 
přenocování 

délka 
pobytu 

počet hostů  počet 
přenocování 

délka 
pobytu 

  Celkem 24 838 65 401 2,6 53 213 364 281 6,8 
  Rezidenti 17 060 40 313 2,4 40 914 325 583 8,0 
  Nerezidenti 7 778 25 088 3,2 12 299 38 698 3,1 
  z toho             
1 Slovensko 2 107 7 715 3,7 2 580 9 668 3,7 
2 Německo 1 181 3 176 2,7 2 086 7 840 3,8 
3 Rakousko 842 3 124 3,7 1 073 3 559 3,3 
4 Polsko 577 933 1,6 1 179 1 737 1,5 
5 Rusko 291 2 323 8,0 506 2 696 5,3 
6 Itálie 270 466 1,7 478 752 1,6 
7 Litva 212 297 1,4 391 478 1,2 
8 Spojené království 459 2 145 4,7 564 2 894 5,1 

9 Francie 147 275 1,9 270 448 1,7 
10 Ostatní evr. země 107 681 6,4 115 689 6,0 

11 Ostatní asij. 164 263 1,6 182 292 1,6 
12 Maďarsko 144 273 1,9 229 525 2,3 
13 Slovinsko 150 385 2,6 189 429 2,3 
14 Nizozemí 87 217 2,5 738 1 904 2,6 
15 Ukrajina 98 284 2,9 136 402 3,0 
16 Belgie 157 511 3,3 211 629 3,0 
Zdroj: Český statistický úřad (2007) 
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4.2 Monitoring návštěvníků (letní etapa 2006) - Přerov 

 

Od roku 2005 (2x ročně: léto, zima) probíhala na území celé České republiky výběrová šetření mezi 
účastníky cestovního ruchu. Šetření probíhalo formou osobního dotazování, přičemž každá lokalita 
měla určenou kvótu dotazovaných. Důraz byl kladen na oslovení zahraničních návštěvníků.  

 

Parametry výzkumu 

Cílová skupina: návštěvníci vybraného turistického regionu  

Metoda výběru: nahodilý výběr ve vybraných lokalitách 

Termín výzkumu: červen  - září 2006 (etapa léto 2006) 

Cílem výzkumu bylo zjistit: 

a) skladbu návštěvníků 

b) záměry, charakter a důvody návštěvy 

c) formu ubytování, stravování 

d) preferované aktivity 

e) hodnocení jednotlivých položek služeb cestovního ruchu 

f) náměty, připomínky 

 

Výsledky monitoringu   

 

Na území města Přerova bylo náhodně vybráno a osloveno celkem 49 respondentů. 

Výsledky monitoringu na území města Přerova jsou srovnány s výsledky ostatních turistických míst 
nacházejících se na území turistického regionu Střední Morava. Jedná se o turistická místa Olomouc, 
Bouzov a okolí, Helfštýn, Šternberk, Litovelské Pomoraví (včetně jeskyní), Prostějov a Plumlov, Hranice 
a okolí. Grafy ostatních míst turistického regionu Střední Morava jsou naleznete v příloze 3. 
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4.2.1 Doprava návštěvníků 

 

Kapitola znázorňuje způsob dopravy návštěvníků do regionu. 

 
Přerov 
 

Graf č. 1 

Přerov

48%

22%

8%

6%

14%

2%

autem (příp. na motocyklu) vlakem autobusem - se zájezdem

autobusem - linkovým na kole pěšky

 
Zdroj: vlastní – sekundární analýza (2007) 

 

Téměř polovina návštěvníků do Přerova přicestovala autem (48%), vlak využilo 22%, 14% návštěvníků 
přijelo na kole.  

Do Olomouce přicestovalo také největší procento návštěvníků autem (44%), druhým nejčastějším 
dopravním prostředkem byl vlak (21%). Ve srovnání s Přerovem využilo více návštěvníků dopravu 
autobusem (linkový 13%, zájezdový 11%). 

 

Vybraná místa turistického regionu Střední Moravy 

Při dopravě na Bouzovsko a okolí s jasnou převahou zvítězila doprava autem, kterou použilo celých 
90% návštěvníků. 

Na Helfštýn se dopravilo nejvíce návštěvníků opět autem (62%), následuje doprava zájezdovým 
autobusem (12%) a na kole (10%). 
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Při dopravě do Šternberka byly, stejně jako v Přerově, třemi nejčastějšími dopravními prostředky auto 
(54%), vlak (26%) a kolo (8%). 

 

Do Litovelského Pomoraví přijelo nejvíce respondentů autem (46%), ve srovnání s Přerovem i s 
ostatními lokalitami využilo výrazně vyšší procento návštěvníků také dopravu na kole (36%). 

 

Do Prostějova a Plumlova přicestovaly téměř tři čtvrtiny z  dotazovaných autem (72%), následuje vlak 
(10%) a kolo (8%).    

 

Na Hranicko přijelo opět nejvíce návštěvníků automobilem (52%) a vlakem (34%). 

 

 

4.2.2 Délka pobytu 
 
Kapitola se zabývá délkou pobytu návštěvníků v regionu. 
 
Přerov 
 
Graf č. 2 
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Zdroj: vlastní – sekundární analýza (2007) 
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Většina návštěvníků podnikala do Přerova jednodenní pobyt bez noclehu (51%), následují pobyty 
v délce 1 až 2 noclehy (20,6%), pobyty v délce 3 až 7 noclehů byly zaznamenány u 16,3% návštěvníků. 
Ostatní návštěvníci podnikli pobyty delší (4,1%). 

18,4% respondentů v Přerově navštívilo region poprvé, 20,4% zde již bylo jednou až třikrát a 59,2% 
dotazovaných vícekrát. 

 

Vybraná místa turistického regionu Střední Moravy 

Ve všech ostatních turistických lokalitách byla délka pobytu respondentů obdobná, tj. nejvíce 
návštěvníků zde strávilo pouze jednodenní pobyt bez noclehu, následují pobyty v délce 1 až 2 noclehy, 
pobyty v délce 3 až 7 noclehů a jako poslední se umístily pobyty delší. Výrazně vyšší podíl 
jednodenních pobytů ve srovnání s ostatními turistickými místy byl zaznamenán v Litovelském 
Pomoraví (94%). 

 

 

 

4.2.3 Další návštěva 
 
Kapitola sleduje tzv. míru věrnosti regionu (připravenost k opakované návštěvě). 
 
Přerov 
 

Graf č. 3 

 

 Zdroj: vlastní – sekundární analýza (2007) 
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Nejvíce z dotazovaných návštěvníků Přerova (40,8%) plánuje navštívit region v brzké době, 2% uvažují 
o pozdější návštěvě. Více než polovina návštěvníků v době dotazování nevěděla, zda region znovu 
navštíví. 

 

Vybraná místa turistického regionu Střední Moravy 

 

Zatímco nejvíce respondentů v Olomouci, Prostějově a Plumlově, na Helfštýně a Hranicku plánuje, 
stejně jako respondenti v  Přerově, region opakovaně navštívit v brzké době, největší % návštěvníků 
Bouzovska, Šternberka a Litovelského Pomoraví uvažuje o pozdější návštěvě. 

 
 
 
 
 
4.2.4 Ubytování 
 
Kapitola zjišťuje, kde byli návštěvníci ubytováni (kategorizace ubytování). 
 
Přerov 
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Zdroj: vlastní – sekundární analýza (2007) 
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Více než polovina z dotazovaných v Přerově nebyla ubytována (51%). Ti, kteří se ubytovali, tak 
nejčastěji zvolili penzion (12,2%) a kemp/tábořiště (12,2%), následuje ubytování u příbuzných a 
známých (10,2%). 

 

 

Vybraná místa turistického regionu Střední Moravy 

 

Ve všech turistických lokalitách s výjimkou Šternberka  více než 50% respondentů uvedlo, že zde 
nejsou ubytováni, přičemž v Litovelském Pomoraví to bylo celých 94%. 

 

Návštěvníci Helfštýna volili, stejně jako návštěvníci Přerova, k ubytování nejčastěji kemp/tábořiště 
(12%) a ubytování u příbuzných a známých (10%). Podobné využití ubytovacích kapacit lze pozorovat i 
v Prostějově a Plumlově (penzion 14%, kemp/tábořiště 10%, ubytování u příbuzných a známých 10%) a 
na Bouzovsku (ubytování u příbuzných či známých 12%, penzion 8%). 

V Olomouci a Šternberku bylo nejvyšší % návštěvníků ubytováno u příbuzných či známých (Olomouc 
14%, Šternberk 20%), následuje hotel*** + (Olomouc 11%, Šternberk 18%) a penzion (Olomouc 6%, 
Šternberk 16%). 

 

Respondenti na Hranicku nejčastěji opět využili ubytování u příbuzných či známých (8%), s 6% 
následuje kategorie hotel*** +, hotel *,**, hotel garni, motel a jiné HUZ. 
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4.2.5 Stravování v restauračních zařízeních 
 
Kapitola je vyhodnocením  míry stravování v restauračních zařízeních. 
 

Přerov 
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Zdroj: vlastní – sekundární analýza (2007) 

 

38,8% návštěvníků Přerova se v restauračních zařízeních nestravovalo téměř nikdy, 36,7% částečně, 
20,4% téměř vždy.  

 

 

Vybraná místa turistického regionu Střední Moravy 

 

Zatímco se nejvíce respondentů v Přerově nestravovalo v restauracích téměř nikdy, ve Šternberku a na 
Bouzovsku  se nejvíce respondentů stravovalo v restauračních zařízeních téměř vždy (Šternberk 42%, 
Bouzovsko 36%). 

 

Návštěvníci Olomouce, Helfštýna, Litovelského Pomoraví, Prostějova, Plumlova a Hranicka nejčastěji 
uvedli, že se stravují v restauracích částečně (jak kdy). 



STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU PŘEROVSKA NA OBDOBÍ 2007 - 2013 

Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc 102 

 

4.2.6 Hodnocení služeb 
 

Kapitola je zaměřena na celkové hodnocení služeb cestovního ruchu návštěvníky Přerova a dalších 
vybraných míst regionu Střední Morava. 

 
Přerov 
 

Graf č. 6 

 

Zdroj: vlastní – sekundární analýza (2007) 

 

V Přerově nejlépe dotazovaní hodnotili cenovou úroveň služeb, kterou za velmi dobrou nebo spíše 
dobrou považuje 50% z nich a cenovou úroveň veřejného stravování (49%). Nejkritičtější byli 
návštěvníci k péči o čistotu a pořádek,  za spíše špatnou či velmi špatnou ji považuje 34,7% z nich. 
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Vybraná místa turistického regionu Střední Moravy 

 

V Olomouci  byli dotazovaní nejvíce spokojeni s péčí o čistotu a pořádek ve městě (jako velmi dobrou 
nebo spíše dobrou ji označilo 77% z nich), kterou však současně označilo nejvíce respondentů jako 
špatnou (16%). 

 

Na Bouzovsku respondenti nejlépe hodnotili péči o čistotu a pořádek (za velmi dobrou nebo spíše 
dobrou ji považuje 90% z nich), nejhůře byla ohodnocena cenová úroveň služeb (za spíše špatnou či 
velmi špatnou ji považuje 22% dotázaných). 

 

Návštěvníci Helfštýna byli nejvíce spokojeni s péči o čistotu a pořádek (jako dobrou ji označilo 80% 
z nich), nejkritičtější byli ke službám pro motoristy (16%). 

 

Respondenti ve Šternberku nejlépe ohodnotili cenovou úroveň služeb (za velmi dobrou nebo spíše 
dobrou ji považuje 74% z nich), nejkritičtější byli ke službám pro motoristy (jako špatné je shledalo 
26%). 

 

Návštěvníci Litovelského Pomoraví byli nejvíce spokojeni s péčí o čistotu a pořádek a s cenovou úrovní 
služeb (za velmi dobré nebo spíše dobré je považuje 92% z nich), nejhůře vnímali služby pro motoristy 
(16%). 

 

Dotazovaní v Prostějově a Plumlově nejlépe hodnotili cenovou úroveň služeb (98%), nejhůře pak služby 
pro motoristy (50%). 

 

Respondenti na Hranicku byli nejvíce spokojeni s úrovní veřejného stravování (jako velmi dobrou nebo 
spíše dobrou ji vnímá 88% z nich), nejkritičtější byli ke službám pro motoristy (jako spíše špatné nebo 
velmi špatné je označilo 18% dotázaných).         
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4.2.7 Infrastruktura a vybavenost regionu 
 

Kapitola ukazuje, jak návštěvníci hodnotili infrastrukturu a vybavenost Přerova a vybraných míst regionu 
Střední Morava. 

 
Přerov 
 

Graf č. 7 

 

Zdroj: vlastní – sekundární analýza (2007) 

 

Nejvíce byli respondenti v Přerově spokojeni s rozsahem a dostupností stravovacích kapacit (za dobré 
ho označilo 73,6% z nich), následuje dostupnost regionu MHD (55,1%), jako třetí nejlepší byly 
hodnoceny nákupní možnosti (53,1%). Nejvíce negativně dotazovaní vnímali vybavenost regionu 
atrakcemi pro děti  (jako velmi špatnou nebo spíše špatnou ji označilo 18,4% z nich). 
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Vybraná místa turistického regionu Střední Moravy 

 

I ve všech ostatních lokalitách návštěvníci nejlépe hodnotili rozsah a dostupnost stravovacích kapacit 
(jako velmi dobré nebo spíše dobré je označilo v Olomouci 74% respondentů, na Bouzovsku 70%, na 
Helfštýně 56%, ve Šternberku 52%, v Litovelském Pomoraví 64%, v Prostějově a Plumlově 98% a na 
Hranicku 88%).  

 

V Olomouci nejvíce negativně vnímali dotazovaní nákupní možnosti (za velmi špatné nebo spíše špatné 
je považuje 21% z nich).  

Na Bouzovsku, Helfštýně, Hranicku, ve Šternberku, Litovelském Pomoraví, Prostějově a  Plumlově byla 
návštěvníky nejhůře hodnocena dopravní infrastruktura (jako špatnou ji označilo na Bouzovsku 40% 
dotázaných, na Helfštýně 30%, ve Šternberku 38%, v Litovelském Pomoraví 40%, v Prostějově a 
Plumlově 50%). 

Na Hranicku byli respondenti nejvíce nespokojeni s vybaveností regionu atrakcemi pro děti (20%). 

 

Dále návštěvníci Bouzovska byli nejvíce spokojeni s rozsahem a dostupností stravovacích kapacit (jako 
velmi dobré nebo spíše dobré je označilo 70% z nich), nejvíce nespokojeni byli s dopravní 
infrastrukturou (40%). 
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4.2.8 Péče o rozvoj cestovního ruchu 
 
Kapitola je zaměřena na hodnocení péče o rozvoj cestovního ruchu, sledují se ukazatele jako je 
přátelskost místních lidí, nabídka programů pro volný čas, péče o životní prostředí, péče o památky a 
turistické atraktivity, poskytování informací o regionu aj. 
 
Přerov 
 

 

Graf č. 8 

 

Zdroj: vlastní – sekundární analýza (2007) 

 

Nejlépe bylo respondenty ohodnoceno místní orientační značení (za velmi dobré nebo spíše dobré ho 
považuje 63,3% z nich), následuje péče o památky a turistické atraktivity (49%). Nejhůře respondenti 
vnímali péči o životní prostředí (jako velmi špatnou či spíše špatnou ji označilo 20,4%). 
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Vybraná místa turistického regionu Střední Moravy 

 

V Olomouci bylo nejvíce dotazovaných spokojeno s přátelskostí místních lidí k návštěvníkům (velmi 
dobře nebo spíše ji hodnotilo 80% z nich). Nejvíce nespokojeni byli s nabídkou programů pro volný čas 
(za špatnou ji považuje 43% respondentů). 

 

Návštěvníci Bouzovska a Helfštýna nejlépe ohodnotili drobný prodej (Bouzovsko 78%, Helfštýn 76%), 
nejvíce negativně vnímali místní orientační značení (Bouzovsko20%, Helfštýn 12% ). 

 

Respondenti ve Šternberku, stejně jako v Olomouci, byli nejvíce spokojeni s přátelskostí místních lidí 
k návštěvníkům (za dobrou ji považuje 70% z nich), nejkritičtější byli k nabídce programů pro volný čas 
(jako špatnou ji označilo 26% návštěvníků). 

Návštěvníci Litovelského Pomoraví byli nejvíce spokojeni s místním orientačním značením (jako velmi 
dobré nebo spíše dobré ho shledalo 88% z nich), nejhůře hodnotili nabídku programů pro volný čas 
(30%). 

 

Respondenti v Prostějově a Plumlově nejvíce pozitivně vnímali přátelskost místních lidí k návštěvníkům 
(jako dobrou ji označilo 96%), nejhůře byla ohodnocena péče o životní prostředí  (20%). 

 

Na Hranicku  byli dotazovaní nejvíce spokojeni s místním orientačním značením a s péčí o památky a 
turistické atraktivity (jako velmi dobré nebo spíše dobré je označilo 80% z nich), nejhůře ohodnotili 
poskytování informací o regionu (18%). 
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4.2.9 Nejlákavější aktivity 
 

Kapitola ukazuje, které aktivity jsou pro návštěvníky nejlákavější (V zásadě jde o aktivity podle typů 
cestovního ruchu). 
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     Zdroj: vlastní – sekundární analýza (2007) 

 

Pro téměř polovinu z oslovených návštěvníků Přerova byl nejlákavější aktivitou poznávací turismus, na 
druhém místě se v tomto ukazateli umístila, s výrazným odstupem (26,5%), cykloturistika. Hranici 20% 
překročila ještě pěší turistika (24,5%), péče o fyzickou a duševní kondici (22,4%) a návštěvy kulturních 
akcí (20,4%). 
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Vybraná místa turistického regionu Střední Moravy 

 

Pro návštěvníky všech ostatních turistických lokalit byl rovněž nejlákavější aktivitou poznávací CR 
(Olomouc 51%, Bouzovsko 72%, Helfštýn 70%, Šternberk 76%, Litovelské Pomoraví 52%, Prostějov a 
Plumlov 62%, Hranicko 70%). Na druhém  místě se v Olomouci umístily návštěvy kulturních akcí (32%), 
na Bouzovsku, Helfštýně, Hranicku a ve Šternberku to byla  pěší turistika (Bouzovsko 36%, Helfštýn 
52%, Hranicko 68%, Šternberk 28%), v Prostějově a Plumlově společenský život a zábava (40%), 
v Litovelském Pomoraví byla nejlákavější aktivitou kromě poznávacího turismu také cykloturistika (volilo 
ji stejné % respondentů). 

 

 

4.2.10 Zdroj informací 
 
Kapitola sleduje využití různých informačních zdrojů.  
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Zdroj: vlastní – sekundární analýza (2007) 

 

Nejčastěji využívaným zdrojem informací byl pro návštěvníky Přerova internet (součet odpovědí ano a 
odpovědí částečně činí 69,4%), dále propagační materiály/turistické průvodce (57,2%) a média (55,1%). 
Nejméně častým zdrojem informací byly pro návštěvníky Přerova cestovní kanceláře a agentury 
(odpověď ne činí 98%). 

 

 

Vybraná místa turistického regionu Střední Moravy 

 

Pro návštěvníky Helfštýna byl, stejně jako pro návštěvníky Přerova, nejčastějším zdrojem informací 
internet (součet odpovědí ano a odpovědí částečně činí 52%), stejné % respondentů využívalo také 
informace od příbuzných a známých. Nejméně častým zdrojem informací byly cestovní kanceláře a 
agentury (96%). 

 

Respondenti v Olomouci, Litovelském Pomoraví, na Bouzovsku a Hranicku uvedli jako nejčastější zdroj 
informací příbuzné či známé (Olomouc 74%, Litovelské Pomoraví 64%, Bouzov 60%, Hranicko 64%), 
nejméně potom využívali jako zdroj informací cestovní kanceláře a agentury. 

 

Pro návštěvníky Šternberka byly nejvyužívanějším zdrojem informací propagační materiály (74%), 
nejméně častým cestovní kanceláře a agentury (82%). 

 

Návštěvníci v Prostějově a Plumlově nejvíce využili k získání informací příbuzné a známé (72%), 
zdrojem informací pro nikoho naopak nebyl personál ve službách. 
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5. Analýza konkurence 
 

5.1. Kongresová a incentivní turistika 
 

Přerov patří do kongresových měst třetí volby. Jedná se o města s omezenými kongresovými a/nebo 
ubytovacími kapacitami, z pohledu kongresového turismu nemají klíčovou roli. Přesto se v nich mohou 
konat významné kongresové akce menšího, případně středního rozsahu. Kromě Přerova se mezi tato 
města řadí také např. České Budějovice, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Jindřichův Hradec, Mělník, 
Průhonice, Roztoky u Prahy, Tábor,  Zlín a Znojmo. Informace o nabídce města Přerova naleznete 
v kapitole 2.2.4.  

 

Pro srovnání jsou analyzována z hlediska kongresového turismu také města Olomouc a České 
Budějovice. Město Olomouc je konkurentem Přerova v rámci regionu Střední Morava, patří však do 
kongresových měst druhé volby10 a zaujímá tak výhodnější pozici. České Budějovice patří stejně jako 
Přerov  mezi kongresová města třetí volby. 

 
 

 

OLOMOUC 

Počet obyvatel:    100 381 (1. 1. 2006) 

Letiště Praha – Ruzyně:  290 km 

Letiště Brno – Tuřany:   80 km 

Letiště Ostrava – Mošnov:  100 km  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Do této kategorie spadají města, která se co do počtu míst v kongresových prostorech vyrovnají městům první volby, nedisponují však 

dostatečnou ubytovací kapacitou hotelů vyšší třídy (4* a 5*).  Kapacita hlavního sálu u největšího zařízení  při divadelním uspořádání je 

také min. 500 míst, kapacita hotelů třídy 4* a 5* dosahuje min. 200 lůžek, kapacita hotelů třídy 3* až 5* min. 500 lůžek. Do této kategorie 

patří Hradec Králové a Olomouc. 
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Tabulka č. 42 Přehled konferenčních kapacit (2007)                                                                                 

Prostor Kapacita sálů 
(divadlo/recepce) 

Celkový počet sálů 

Regionální centrum Olomouc A 420/600         B 130 
C 70/80             D 50/40 
E 70                  F 24 
G 30                  H 150/50 
I 90                    J 200 
K 100/50            L 80/100 
M 120/130         N 12/10 

14 

ANAG společenské centrum A 170/200          B 20/20 
C12                    D 36/24 
E 16 

5 

Výstaviště Flora Olomouc A 1 500              B 250 
C 250 

3 

Moravské divadlo Olomouc A 455 1 
Univerzita Palackého Olomouc A 350                 B 120 

C 120                 D 120 
E 100 

5 

Hotel Alley**** A 12/20              B 50/60 2 
Počet lůžek: 54 

Hotel Gemo**** A 40/40              B 20/20 
C 50/40 

3 
Počet lůžek: 61 

Hotel Flora*** A 100/150          B 55 
C 55                   D 40 
E 40                   F 20 
G 20                  H 100/100 
I 20 
              

9 
 
 
 
 
Počet lůžek: 332 

Hotel Hesperia*** A 150                 B 40 
C 80   

3 
Počet lůžek: 127 

Hotel Prachárna*** A 85                   B 45 
C 8                     D 54 
E 30  

5 
 
Počet lůžek: 83 

Sigma klub & hotel*** A 1 000              B 170 
C 60                   D 50 
E 50                   F 24 
G 40 

7 
 
 
Počet lůžek: 180 

Zdroj: http://congress.czecot.com (2007) 
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Tabulka č. 43 Kapacity hotelů třídy 3* – 5* (2007)                                                                                 

 Počet hotelů Počet pokojů Počet lůžek 

Hotely***** 0 0 0 

Hotely**** 4 88 173 

Hotely*** 8 448 919 

Zdroj: vlastní (2007) 

 

Památky: Sloup Nejsvětější Trojice, Arcibiskupský palác, radnice s orlojem, soubor barokních kašen, 
chrám Panny Marie Sněžné, kostel sv. Mořice, katedrála sv. Václava, Vila Primavesi. 

 

Muzea, galerie: Arcidiecézní muzeum, Muzeum moderního umění, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 
Galerie 1499, galerie Bohéma, galerie Caesar, Galerie divadla hudby a další. 

 

Divadla: Moravské divadlo, Divadlo hudby, Divadlo Tramtárie. 

 

 

 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

Kraj:     Jihočeský 

Počet obyvatel:    94 653 (1. 1. 2006) 

Letiště Praha – Ruzyně:  150 km 
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Tabulka č. 44 Přehled konferenčních kapacit (2007)                                                                                  

Prostor Kapacita sálů 
 (divadlo/recepce) 

Celkový počet sálů 

Kulturní epicentrum Bazilika A 450/400         B 100/70 
C 80/150 

3 

Dům kultury Metropol A 800                B 536 
C 161                D 60 
E 20                  F 20 
G 20                  H 20 
I 20 

9 

Grand hotel Zvon****  A 110/150        B 50/50    2 
Počet lůžek: 136 

Hotel Gomel**** A 280/200         B 280/200 
C 80/100           D 50/40 
E 50/40   

5 
 
Počet lůžek: 412 

Hotel Malý Pivovar**** A 40/50             B 50/60 
C 100/150 

3 
Počet lůžek: 64 

Orea Hotel Dvořák**** A 20                 B 100 2 
Počet lůžek: 60 

Zdroj: http://congress.czecot.com (2007) 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 45 Kapacity hotelů třídy 3* – 4* (2007)                                                                                      

 Počet hotelů Počet pokojů Počet lůžek 

Hotely***** 0 0 0 

Hotely**** 4 327 672 

Hotely*** 9 213 452 

Zdroj: vlastní (2007) 

Památky: nám. Přemysla Otakara II. s barokními měšťanskými domy s podloubími, Samsonovou 
kašnou a bludným kamenem, historická radnice, Černá věž,  chrám sv. Mikuláše, piaristické náměstí, 
Panská ulice a Městské opevnění.  

 

Muzea, galerie: Jihočeské muzeum, Budvar muzeum, Jihočeské motocyklové muzeum, Muzeum 
energetiky, Muzeum koněspřežky, Alšova jihočeská galerie – Wortnerův dům, Ateliér U Beránka,  Dům 
umění, Galerie AVE a další 

Divadla: CK Solnice, Divadelní sál DK Metropol, Divadelní sál E. ON, Kabaret u Váňů, Jihočeské 

divadlo, Malá scéna DK Metropol, Malé divadlo, KC Bazilika, SUD studentské univerzitní divadlo. 
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SHRNUTÍ  

 

Tabulka č. 46 Kongresové a ubytovací kapacity ve vybraných městech (2007) 

Ukazatel Přerov Olomouc České Budějovice 

Počet konferenčních 
zařízení 

5 11 6 

Počet konferenčních 
sálů 

18 57 24 

Počet lůžek v  
hotelech 5* 

0 0 0 

Počet lůžek v hotelech 
4* 

188 173 672 

Počet lůžek v hotelech 
3* 

203 919 452 

Zdroj: vlastní (2007) 

 

Ve srovnání s Českými Budějovicemi  zaujímá Přerov méně výhodnou pozici z pohledu kongresových i 

ubytovacích kapacit. České Budějovice nabízejí více konferenčních zařízení i sálů, celková kapacita 

lůžek v hotelech 3* a 4* je v Českých Budějovicích o více než 700 lůžek vyšší. Výrazně lépe jsou na 

tom České Budějovice také z hlediska památek a kulturně-společenských zařízení. 

 

V porovnání s Olomoucí disponuje Přerov výrazně nižším počtem kongresových prostor, patrný je také 

velký rozdíl v ubytovacích kapacitách hotelů střední třídy (3*). Pokud by se Přerov chtěl v budoucnu 

zařadit mezi kongresová města druhé volby, je nutné navýšení kongresových i ubytovacích kapacit  v 

hotelech vyšší a střední třídy (3* – 5*).  
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6. Syntéza  
 

6.1 Analýza – shrnutí 
 

Analýza nabídky upozorňuje na problémy i příležitosti v oblasti rozvoje turismu na Přerovsku: 

• Bohatý přírodní potenciál turistické lokality (8 maloplošných chráněných území, 5 evropsky 
významných lokalit – NATURA 2000) 

• Významný kulturně-historický potenciál (velké množství nemovitých kulturních památek 
nadregionálního významu), který však není dostatečně využíván (řada památek se pro cestovní 
ruch vůbec nevyužívá, chybí jejich propagace). Z kulturních zařízení je nejvýznamnější Muzeum 
Komenského v Přerově, Městský dům (Přerov), Ornitologická stanice (Přerov), Památník lovců 
mamutů v Předmostí a Muzeum A. C. Stojana v Beňově. V průběhu roku se na Přerovsku koná 
několik kulturních akcí. 

• Většina ubytovacích kapacit je situována ve městě Přerov, nedostatečný je počet ubytovacích 
kapacit kategorie hotel, pouze 1 ubytovací zařízení je certifikováno dle Oficiální jednotné klasifikace 
ubytovacích zařízení ČR. 3 ubytovací zařízení jsou vybavena doprovodnou infrastrukturou. 

• Z pohledu gastronomie jsou velmi významné 2 celorepublikově známé produkty – Hanácká 
kyselka a pivo Zubr. 

• Z hlediska kongresového cestovního ruchu patří město Přerov mezi kongresová města třetí 
volby. Pokud by se Přerov chtěl v budoucnu zařadit mezi kongresová města druhé volby, je nutné 
navýšení kongresových i ubytovacích kapacit  v hotelech vyšší a střední třídy (3* – 5*).  

• V Přerově se nachází jeden z největších tenisových areálů v ČR (Precolor). 

• Přerovsko má předpoklady pro rozvoj cykloturismu (cyklostezky, naučné stezky). 

• V turistické lokalitě Přerovsko je v provozu pouze jedno informační centrum, které je nevhodně 
umístěné a není certifikováno. 

• Územím Přerovska vedou 2 silnice 1. třídy, město Přerov je důležitým železničním uzlem. 

• Cestovnímu ruchu nebyla doposud na magistrátu města Přerova věnována přílišná pozornost, od 
roku 2007 je město Přerov členem Střední Moravy – Sdružení cestovního ruchu (organizace 
destinačního managementu). 

• Město Přerov má negativní image, turistická lokalita Přerovsko není z pohledu cestovního ruchu 
známá. 

• Návštěvnost města Přerova činila v roce 2006 8,4% návštěvnosti turistického regionu Střední 
Morava, nejvíce zahraničních turistů sem přicestovalo ze Slovenska, Německa. V roce 2006 byl 
zaznamenán ve srovnání s rokem 2005 pokles počtu turistů v Přerově o 4,1%. 

 



STRATEGIE CESTOVNÍHO RUCHU PŘEROVSKA NA OBDOBÍ 2007 - 2013 

Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc 117 

6.2 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v území 
 
 
S W 
Přerov 
 
• Politika rozvoje města (strategické 

rozvojové dokumenty) 
• Dopravní uzel (železniční a silniční) 
• Regionální letiště Přerov v Bochoři 
• Maloplošná chráněná území 
• Natura 2000 (Evropsky významná lokalita 

– Žebračka) 
• Řeka Bečva 
• Nemovité kulturní památky 

nadregionálního významu 
• Městská památková zóna 
• Renesance 
• Zámek 
• Archeologická lokalita Předmostí 

Osobnosti (J. A. Komenský, J. Blahoslav, 
L. Torstennson, Žerotínově, 
Pernštejnové, Venclovský, Kainar a další)  

• Muzeum Komenského 
• Pivovar Zubr  
• Meopta 
• Hotel**** 
• Kongresové město 3. volby 
• Doprovodná infrastruktura v ubytovacích 

zařízeních 
• Tenisová škola (Precolor) 
• Sportovní komplexy (Asko Kozlovice, 

Mlýn) 
• Cyklostezky (Bečva, Jantarová stezka) 
• Jazzový festival 
• Autocrossové závody 
• Výstaviště 
• Vysoká škola logistiky, o.p.s. 
• Archeologické naleziště, památník lovců 

mamutů 
 
 
Ostatní destinace TL Přerovsko 
 
• Maloplošná chráněná území 
• Natura 2000 
• Nemovité kulturní památky 

nadregionálního významu (zámky, 

Přerov 
 
• Negativní image města „Špinavé“, 

„průmyslové“, „romské ghetto“ 
• Neznámé pamětihodnosti (málo 

propagované) 
• Nevyužité památky pro cestovní ruch  
• Nestaví vlak SuperCity Pendolino 
• Malá kapacita parkoviště u Výstaviště 
• Chybí organizace a řízení cestovního 

ruchu města Přerova 
• Nevhodné umístění MIC, webové stránky 
• Chybí marketing v cestovním ruchu 

(produktová nabídka, propagace, 
turistické webové stránky) 

• Nevyužitý potenciál lázeňství (Lázně 
Bochoř) 

• Nízký počet ubytovacích zařízení 
kategorie hotel 

• Nedostatečný počet certifikovaných 
zařízení  

• Doprovodná infrastruktura – cykloturistika 
(odpočívky, informační tabule, služby) 

• Nejednotný systém informačního a 
orientačního systému k turistickým cílům 

 

Ostatní destinace TL Přerovsko 

• Neznámé pamětihodnosti (málo 
propagované) 

• Nedostatek infrastruktury pro volný čas 
• Nedostatek multifunkčních hřišť, 

zastaralost stávajících hřišť 
• Nedostatek krytých sportovišť 
• Chybějící informační systém pro 

návštěvníky a turisty  
• Nedostatečná sít propojených 

cyklostezek 
• Nedostatek služeb pro návštěvníky a 

turisty 
• Nedostatek odpočinkových zón 
• Nedostatek ubytovacích kapacit, 

případně jejich nízká úroveň 
• Infrastruktura – koupání 
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technické, vojenské památky) 
• Renesance 
• Modernizované a nové sportoviště 
• Cyklostezka Bečva, Jantarová stezka 
• Pozemky pro výstavbu infrastruktury CR 
• Hanácká kyselka  
• Obnovení lidových tradic (obecní 

slavnosti, hody) 
 

• Nedostatek parkovacích ploch 
• Absence hipostezek a aktivit v rámci 

agroturistiky 
• Špatná dopravní obslužnost veřejných 

dopravních prostředků ve dnech 
pracovního klidu 

 

O T 
• Zlepšení image Přerova  
• Strategické partnerství se subjekty 

cestovního ruchu v rámci Střední Morava 
Sdružení cestovního ruchu 

• Organizace a řízení cestovního ruchu 
města Přerova 

• Využití finančních prostředků EU  
• Stát se kongresovým městem 2. volby  
• Využití tradičních sportů (tenis, cyklistika) 
• Využití tradičního průmyslu (optika) – 

muzeum optiky 
• Využití historie (mamut, zubr) 
• Výstavba D1 
• Využití letiště 
• Modernizace a rozvoj Lázní Bochoř 
• Vysoká škola logistiky, o.p.s. (rozvoj 

lidských zdrojů) 
• Rozvoj cyklostezek včetně doprovodné 

infrastruktury 
• Certifikování zařízení cestovního ruchu – 

rozvoj kvality služeb 
• Rozvoj agroturistiky, hipostezek 
• Jednotný marketing celé oblasti 
• Dokončení programů regenerace 

Michalova, zámku 
• Vybudování atraktivního moderního 

centra environmentální výchovy v areálu 
ORNIS 

• Využití tzv. Knejzlíkových sadů (u 
Přerovské rokle) 

 
 
 

• Neochota spolupracovat – vytvářet 
partnerství, neochota přizpůsobit se 
poptávce po specifických druzích CR 
(např. agroturistika) 

• Nevyužití finančních prostředků EU 
• Nerealizace akčních plánů  
• Silné turistické destinace v okolí 

(Olomouc, Kroměříž, Zlín) 
• Zpoždění výstavby D1 
• Institucionální zabezpečení jednotného a 

komplexního marketingu  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


