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Kulturní dûdictví
Dva a pÛl kilometrová trasa po památkách mûsta Pfierova
vychází od nádraÏí a vede kolem evangelického kostela
a sochy Jana Amose Komenského, která je nejstar‰ím
sochafisk˘ch vyobrazením tohoto uãitele národÛ na Mora-
vû. Dále pokraãuje kolem pivovaru, jehoÏ historie sahá do
15. století a v souãasnosti patfií k pfiedním v˘robcÛm piva
v âeské republice. Pfied kostelem sv. Michala se trasa stáãí
na Îerotínovo námûstí a vede k synagoze – pravoslavnému
chrámu sv. Cyrila a Metodûje. Pokraãuje kolem kostela sv.
Vavfiince, kaple Panny Marie a Mûstského domu, kter˘ je
kulturním centrem mûsta. Z námûstí T.G.Masaryka, kde
pfied pfierovskou radnicí stojí kovov˘ model mûsta, pokra-
ãuje kolem kamenn˘ch stfiedovûk˘ch hradeb s odpoãinko-
vou zónou a sochou Neptuna.
Závûr trasy patfií dominantû mûsta – Hornímu námûstí. Pro-
cházka vede okolo zachoval˘ch mû‰Èansk˘ch domÛ s pod-
loubími a kaple sv. Jifií ze 13. století. Uprostfied námûstí sto-
jící socha  Jana Blahoslava zve k náv‰tûvû zámku. Dnes je
zde Muzeum Komenského s cenn˘mi exponáty, mapující-
mi bohatou historii Pfierova.
Krásn˘ pohled na celé mûsto Pfierov z vysoké zámecké vûÏe
zavr‰í procházku za dûdictvím na‰ich pfiedkÛ.

Informace
Více informací o mûstsk˘ch turistick˘ch trasách v Pfierovû
najdete na webov˘ch stránkách:
www.citywalk.info • www.prerov.eu

Nav‰tivte Mûstské informaãní centrum, ve kterém si mÛÏete
zapÛjãit audioprÛvodce a získat informace o bohaté historii
na‰eho mûsta.
Mûstské informaãní centrum
Kratochvílova 14, 750 02 Pfierov
tel.: +420 581 217 187
e-mail: mic@medialine.cz 
web: www.prerov.eu

Kulturní dûdictví
1 NádraÏí
2 Evangelick˘ kostel
3 Pivovar ZUBR
4 Gymnázium Jakuba ·kody
5 Kostel sv. Michala
6 Îerotínovo námûstí
7 Synagoga
8 Mûstské informaãní centrum
9 Námûstí TGM

10 Mûstské hradby
11 Horní námûstí – zámek Pfierovsk˘m luhem

1 Restaurace U labutû
2 Park Plovárna
3 Lodûnice
4 Malá Laguna
5 Velká Laguna
6 Ornitologická stanice
7 Park Michalov

Pfiedmostím aÏ do pravûku
1 Památník lovcÛ mamutÛ
2 ·kolní kopec
3 Pfierovská rokle
4 Mamutík Tom
5 Z· Komenského

Odpoãinkové odpoledne
1 Restaurace Michalov
2 Lodûnice
3 Ornitologická stanice
4 Laguny, skatepark



Odpoãinkové odpoledne
Jen pár krokÛ od centra mûsta, na pravém bfiehu fieky Beã-
vy, se nachází rozlehlá klidová zóna, která poskytuje ‰iroké
moÏnosti zábavy a odpoãinku. Mûstsk˘ park Michalov,
vybudovan˘ jiÏ v roce 1904 dle návrhu praÏského zahrad-
ního architekta Franti‰ka Thomayera, nabízí kromû své krá-
sy i bohaté obãerstvení v pÛvodní stylové restauraci. Dûtem
jsou zde k dispozici tfii hfii‰tû. K aktivnímu odpoãinku slou-
Ïí nedalek˘ areál pfierovsk˘ch lagun. Hojnû je vyuÏíváno pfií-
rodní koupali‰tû s nezbytn˘m hygienick˘m zázemím nebo
skatepark. Za náv‰tûvu rozhodnû stojí Ornitologická stani-
ce, která nabízí nejvût‰í expozici ptákÛ ve stfiední Evropû
nejen ‰kolní mládeÏi, ale i ‰iroké vefiejnosti.

Pfiedmostím aÏ do pravûku
Témûfi 9 kilometrÛ dlouh˘ okruh zaãíná na sídli‰ti v Pfied-
mostí, nedaleko slavného archeologického nalezi‰tû Skal-
ka. Svûtoznámé nálezy zde pfiipomíná Památník lovcÛ
mamutÛ s jedineãnou terénní prezentací kosterních pozÛ-
statkÛ prehistorick˘ch zvífiat. Na trase, vedené atraktivní
krajinou, jsou rozmístûny informaãní tabule, které nás sezna-
mují s pravûkou i novodobou historií Pfiedmostí a s místní-
mi zvlá‰tnostmi. Postupnû spatfiíme autokrosové závodi‰tû
Pfierovská rokle, netradiãní Památník ovocnému stromoví,
v˘ukov˘ areál ·kolní kopec, sochu mládûte mamuta v Ïivot-
ní velikosti a chránûné území Na Popovickém kopci. Po pfií-
jemné procházce pfiírodou se vracíme zpût do Pfiedmostí
a mÛÏeme nav‰tívit malé archeologické muzeum v místní
základní ‰kole.

Pfierovsk˘m luhem
Asi 5 kilometrÛ dlouh˘ okruh zaãíná poblíÏ soutoku fieky
Beãvy a ml˘nského náhonu Strhance nedaleko historické-
ho centra mûsta. Trasa, vybavená bohatû ilustrovan˘mi
informaãními tabulemi, nabízí kromû pfiíjemné procházky
malebn˘mi zákoutími s typick˘mi luÏními ekosystémy
i seznámení s bohatou historií mûsta. Podél fieky zavede
náv‰tûvníky na okraj národní pfiírodní rezervace Îebraãka,
do sportovnû rekreaãního areálu pfierovsk˘ch lagun a odtud,
kolem známé Ornitologické stanice, do mûstského parku
Michalov.

Pro ná‰ projekt jsme pfiijali název „citywalk” a byli
bychom rádi, kdyby pro vás byl v˘zvou k prohlídce
na‰eho mûsta. Navrhujeme vám procházku maleb-
n˘mi zákoutími a nové odhalení na‰ich bohat˘ch
dûjin. Inovativní fie‰ení dávají slovu „procházka“
nov˘ v˘znam. Zkuste se o tom pfiesvûdãit sami.

Projektu se úãastní následující mûsta:
• Bardo
• âeská Skalice
• K´dzierzyn-Koêle
• K∏odzko
• Pfierov
• Âwidnica
Pokud pfii procházce po turistick˘ch trasách v nûkterém
z v˘‰e uveden˘ch mûst zajdete do turistického informaãní-
ho centra, získáte „certifikát citywalkera“ a sadu zají-
mav˘ch pfiedmûtÛ, které se vám budou hodit i pfii dal‰ím
putování.
Pokud byste se rádi podûlili o své dojmy z náv‰tûvy na‰eho
mûsta, napi‰te nám na adresu:

citywalk@citywalk.info

Projekt „Mûstské turistické trasy jako integrovan˘ produkt
cestovního ruchu mûst ãesko-polského pfiíhraniãí“ je spo-
lufinancován Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro
regionální rozvoj, z prostfiedkÛ Operaãního programu pfies-
hraniãní spolupráce âeská republika – Polská republika
2007–2013.
Celkové náklady projektu: 1 110 597,20 C=
Spolufinancování z ERDF: 944 007,62 C=

Prioritní osa II. Zlep‰ení podmínek pro rozvoj podnikatel-
ského prostfiedí a cestovního ruchu.
Oblast podpory 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu.


