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Dziedzictwo kulturalne
Dwa i pól kilometra d∏uga trasa zwiedzania zabytków mias-
ta Przerowa ma punkt wyjÊcia od koÊcio∏a ewangelickiego
i posàgu Jana Amosa Komeƒskiego, która jest najstarszym
rzeêbiarskim przedstawieniem „nauczyciela narodów“ na
Morawach. Trasa kieruje si´ dalej ko∏o browaru, którego dzi-
eje si´gajà XV stulecia i obecnie nale˝y do czo∏owych produ-
centów piwa w Republice Czeskiej.
Przed koÊcio∏em sw. Michala trasa skr´ca si´ na Rynek Îero-
tína i prowadzi do synagogi - obecnie prawos∏awnej cerkwi
Êw. Cyryla i Metodego. Dalej kieruje si´ obok koÊcio∏a Êw.
Wawrzyƒca, kaplicy Matki Boskiej i Domu miejskiego, który
jest Êrodowiskiem kulturalnym miasta. Z Rynku T.G. Masa-
ryka, gdzie przed ratuszem przerowskim stoi model metalo-
wy miasta przechodzimy obok kamiennych Êredniowiecznych
murów miejskich z strefà wypoczynkowà i rzezbà Neptuna.
Trasa zostanie zakoƒczona przy dominacie miasta - Górnym
Rynku. Spacer prowadzi ko∏o szeregu dochowanych domów
mieszczaƒskich z arkadami i kaplicy sw. Jerzego z XIII stule-
cia. PoÊród rynku stojàcy posàg Jana Blahoslava zaprasza do
zwiedzania zamka. Obecnie ma tu swojà siedzib´  Muzeum
Komeƒskiego z cennymi eksponatami dowodzàcymi  boga-
te dzieje Pfierova. Wspania∏y widok na ca∏e miasto z wysoki-
ej wie˝y zamkowej zakoƒczy spacer za dziedzictwem naszych
przodków. 

Informacje
Wi´cej informacji na temat tras turystycznych w Pfierovû znajd-
ziesz na stronach:
www.citywalk.info • www.prerov.eu

Odwiedê Miejskie Centrum Informacji, w którym mo˝na wypo-
˝yczyç audio i uzyskaç informacje na temat bogatej historii nas-
zego miasta.
Miejskie Centrum Informacji
Kratochvílova 14, 750 00 Pfierov, Czech Republic
tel.: +420 581 217 187 
e-mail: mic@medialine.cz
web: www.prerov.eu

Dziedzictwo kulturalne
1 Dworzec
2 KoÊcio∏ ewangelicki
3 Browar ZUBR
4 Gimnazjum im. Jakuba ·kody
5 KoÊcio∏ sw. Michala
6 Rynek Îerotína
7 Synagoga
8 Miejskie Centrum Informaci
9 Rynek T. G. Masaryka

10 Mury miejskie
11 Rynek Górny – zamek Przez ∏´g przerowski

1 Restauracja „U labutû“
2 Park „Plovárna“
3 Dok
4 Ma∏a laguna
5 Du˝a laguna
6 Stacja ornitologicznà
7 Park „Michalov“

Przez Pfiedmostí do prehistorii
1 Pomnik ∏owców mamutów
2 Szkolny Che∏m
3 Parów Przerowski
4 Tom – pomnik m∏odego mamuta
5 Szko∏a podstawowa im. Komeƒskiego

Popo∏udnie wypoczynkowe
1 Restauracja „Michalov“
2 Dok
3 Stacja ornitologicznà
4 Laguny, skatepark



„citywalk” to nazwa, jakà przyj´liÊmy dla naszego
Projektu. Chcemy, aby zach´ci∏a Ci´ do odwiedzenia
naszej miejscowoÊci. Proponujemy Ci spacer uroczymi
zakàtkami oraz poznanie na nowo naszej bogatej historii.
Dzi´ki innowacyjnym rozwiàzaniom s∏owo „spacer”
nabiera nowego znaczenia. Przekonaj si´ sam.

W Projekcie biorà udzia∏ nast´pujàce miasta:
• Bardo
• âeská Skalice
• K´dzierzyn-Koêle
• K∏odzko
• Pfierov
• Âwidnica
JeÊli odwiedzisz punkty Informacji Turystycznej spacerujàc po
Trasach Turystycznych w powyszych miastach – zdob´dziesz
certyfikat citywalkera oraz zestaw atrakcyjnych gad˝etów.
JeÊli chcesz, aby Twoje miasto równie˝ uczestniczy∏o w
naszym projekcie - powiedz nam o tym. Napisz do nas na
adres:

citywalk@citywalk.info

Projekt nosi tytu∏ „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym
produktem turystycznym miast czesko - polskiego
pogranicza” i jest wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ze Êrodków Programu Operacyjnego Wspó∏pracy
Terytorialnej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska
2007–2013.
WartoÊç projektu: 1 110 597,20 C=
W tym dofinansowanie z EFRR: 944 007,62 C=
OÊ priorytetowa 2.
Poprawa warunków rozwoju przedsi´biorczoÊci i turystyki.
Dzia∏anie 2.3 Wspieranie rozwoju turystyki.

Popo∏udnie wypoczynkowe
Tylko par´ kroków od centrum miasta, na prawym brzegu
Beãvy znajduje si´ obszerna strefa wypoczynkowa
dostarczajàca szerokie mo˝liwoÊci zabawy i wypoczynku. Park
miejski Michalov, który zosta∏ wybudowany ju˝ w 1904 r.
wed∏ug projektu praskiego architekta ogrodowego Franti‰ka
Thomayera poleca oprócz swego pi´kna wspania∏e
orzeêwienie  w oryginalnej restauracji stylowej. Dla dzieci tu
sà do dyspozycji trzy place zabaw. Niedaleki area∏ lagun
przerowskich sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Licznie
stosowano naturalne kàpielisko z niezb´dnymi urzàdzeniami
sanitarnymi oraz skatepark. Warto te˝ na pewno zobaczyç
Stacj´ ornitologicznà która poleca najwi´kszà ekspozycj´
ptaków w Europie Ârodkowej nie tylko do m∏odzie˝y szkolnej
lecz tak˝e do szerokiej publicznoÊci.

Przez Pfiedmostí do prehistorii 
Ok. 9 km d∏uga trasa zaczyna si´ na osiedlu mieszkaniowym
w Pfiedmostí, niedaleko s∏ynnego znaleziska archeologicznego
Skalka. Znane na ca∏ym Êwiecie odkrycia przypomina tu
Pomnik ∏owców mamutów z jedynà w swoim rodzaju
terenowà prezentacjà szkieletowych zw∏oków
prehistorycznych zwierzàt. Na trasie prowadzàcej przez
pociàgajàcy krajobraz rozmieszczono tablice informacyjne
opisujàce prehistorycznà i nowoczesnà histori´ Pfiedmostí oraz
z miejscowymi osobowoÊciami. Kolejno zobaczymy tor
wyÊcigowy „Parów przerowski“, nietradycyjny „Pomnik
drzew owocowych“, area∏ edukacyjny „Szkolny Che∏m“,
posàg m∏odego mamuta w naturalnej wielkoÊci oraz rezerwat
przyrody „Na Popovickém kopci“. Po przyjemnym spacerze
przez przyrod´ wracamy z powrotem do Pfiedmostí i jeszcze
mo˝emy zwiedzaç muzeum archeologiczne w miejscowej
szkole podstawowej.

Przez ∏´g przerowski
Ok. 5 km d∏uga trasa zaczyna si´ w pobli˝u zbiegu rzeki
Beãvy i m∏ynówki Strhanec niedaleko centrum historycznego
miasta. Trasa wyposa˝ona przez bogato ilustrowane tablice
informacyjne poleca oprócz przyjemnego spaceru przez
malownicze zakàtki z typowymi ekosystemami ∏´gowymi te˝
zapoznanie z bogatymi dziejami miasta. Wzd∏u˝ rzeki
prowadzi ona odwiedzajàcych na skraj narodowego
rezerwatu przyrody „Îebraãka“, do area∏u sportowo-
rekreacyjnego lagun przerowskich i stàd, ko∏o znanej stacji
ornitologicznej, do parku miejskiego Michalov.  


