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ZÁPIS 
 

ze 4. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání Rady města Prostějova 
konané dne 22.09.2021 v 16:00 hodin v zasedací místnosti pod věží 

 
Přítomni: Ing. Marek Moudrý, Helena Chalánková, Ing. Jiří Pospíšil, Ing. arch. František 
Fröml, Ing. Tomáš Chalánek 
 
Omluveni: Ing. Jaroslava Moskalová, Ing. Jiří Švančar, Ladislav Juhász, Ing. Jaromír 
Hruban, Ing. Vladimír Průša, Martin Šťastný 
 
Neomluveni: Ing. Michal Juráček, Ing. Václav Šmíd, Bc. Tomáš Weber, Ing. Bořek Nagy 
 
 
Program:  
 
1. Zahájení a schválení programu  
2. Vyhodnocení turistické sezóny v Prostějově (průvodcovské okruhy) 
3. Vyhodnocení projektu #Prostějov baví 
4. Informace k uvítacím cedulím 
5. Vizuální identita města 
6. Zprávy z OHK (Chalánková) 
7. Různé  
8. Závěr 
9. Komentovaná prohlídka kostela Povýšení sv. Kříže s překvapením  

- prohlídka proběhne po jednání komise 
 
K jednotlivým bodům programu:  
 
 
1. Zahájení a schválení programu 
 
Předseda komise přivítal přítomné a zahájil 4. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu 
podnikání v roce 2021.  
 
2. Vyhodnocení turistické sezóny v Prostějově (průvodcovské okruhy) 
 
Předseda informoval o propagační akci (soutěži) města prostřednictvím rádia Evropa 2 ve 
spolupráci s agenturou Czech Tourismus. Kdy vítěz vyhrál pobyt v Prostějově a okolí 
v hodnotě cca 10 000,- Kč. 
Nejvíce navštěvovaným okruhem byl okruh radnice a radniční věže. Všeobecným trendem 
letošního léta bylo vymizení turistů z města do přírody. 
Aplikace Skryté příběhy byla v období od 15. 5. do 15. 9. stažena 210x, celkem 
bylo aktivizovaných 735 osob. Dále uvedl srovnání s aplikacemi města Přerova 



 

 

a Litovle. Je na zvážení, zda se nevytvořit aplikaci spojenou s přírodou např. Prostějov – 
Plumlov přes biokoridor Hloučela. 
 
3. Prostějov baví 
 
Předseda informoval o projektu Prostějov baví, do kterého byly zapojeny některé ubytovací 
kapacity a poskytovatelé služeb. Jednalo se o Hotel Avion, Hotel Gól, Motorest u Kola, 
 Penzion u Paroháče, Penzion Stella a Ubytování u parku. Turisté od ubytovatelů obdrželi 
kartičky opravňující bezplatnou návštěvu aquaparku, minigolfu u akvaparku, kina Metro nebo 
letního kina Metro, prostějovského muzea včetně galerie Špalíček a Červeného domku 
v Kostelci na Hané. Využít mohli také zábavní centrum Šmoulíkov nebo Laser Arénu 
Prostějov. Marketingová podpora proběhla např. v tištěných a elektronických médiích, 
sociálních sítích a na turistických webech. Celkově bylo rozdáno cca 100 ks kartiček. 
  
Bod 4 a 5 byl přesunut na příští jednání komise. 
 
6. Zprávy z OHK 
 
H. Chalánková informovala o připravovaných akcích prostějovské hospodářské komory do 
konce tohoto roku. Míra nezaměstnanosti je na Prostějovsku  2,3 %, zaměstnavatelé stále 
řeší nedostatek pracovníků v různých profesích. Výrobní firmy se potýkají s přetrvávajícím 
nedostatkem vstupních materiálů potřebných k výrobě /čipy, železo, ocel, plasty, atd…/ a 
také s jejich obrovským nárůstem cen. 
 
7. různé 
 
- - - - - - - 
 
8. Závěr 
 
Ing. Moudrý poděkoval členům komise za účast a pozval je na prohlídku kostela Povýšení 
sv. Kříže. 
 
10. Komentovaná prohlídka kostela 
 
 
 
 
V Prostějově dne 23. 09. 2021 
 
 
 
Zapsala: Kateřina Kimlová, DiS., tajemnice komise 
Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:  

- členové komise 
- porada primátora 
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