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ZÁPIS 
 

z 1. jednání Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání Rady města Prostějova 
konané dne 26.01.2022 v 16:00 hodin v zasedací místnosti pod věží 

 
Přítomni: Ing. Marek Moudrý, Helena Chalánková, , Ing. Jiří Švančar, Ladislav Juhász,             
Ing. Vladimír Průša, Martin Šťastný, Ing. Jaromír Hruban 
 
Omluveni: Ing. Jaroslava Moskalová, Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Václav Šmíd 
 
Neomluveni: Ing. Michal Juráček, Bc. Tomáš Weber, Ing. Bořek Nagy, Ing. Tomáš 
Chalánek 
 
Hosté: Ing. M. Sokolová, Mgr. J. Gáborová 
 
 
Program: 
 
1. Zahájení a schválení programu  
2. Vyhodnocení činnosti komise za rok 2021 a seznámení s termíny jednání v roce 2022 
3. Vyhodnocení turismu v Prostějově a seznámení s plány na rok 2022 (Ing. Sokolová) 
4. Dotační programy Olomouckého kraje pro rok 2022 
5. Průvodcovské okruhy v Prostějově (rozšíření o Národní dům) 
6. Zprávy z OHK (H. Chalánková) 
7. Různé  
8. Závěr 
9. Komentovaná prohlídka Národního domu a Městského divadla (Mgr. Maršálková) 
- přesun na prohlídku je po ukončení jednání komise 
 
Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání se na svém jednání 26. 1. 2022 nesešla                     
v dostatečném počtu (Ladislav Juhász přišel až ke konci jednání), které by umožnilo 
hlasování. Předseda komise na základě platného jednacího řádu vyhlásil hlasování per 
rollam (korespondenčně). 
 
1. Zahájení a schválení programu 

  
Předseda komise přivítal přítomné členy a hosty.  
 
2. Vyhodnocení činnosti komise za rok 2021 a seznámení s termíny jednání v roce 

2022 
 

Předseda komise souhrnně informoval o všech doporučeních komise v loňském roce např. 
Skryté příběhy, Prostějov baví, nové prohlídkové okruhy židovský nebo J. Köhlera. 
Termíny jednání pro rok 2022 byly poslány jednotlivým členům komise. 
 



 

 

3. Vyhodnocení turismu v Prostějově a seznámení s plány na rok 2022                             
(Ing. Sokolová) 

 
Ing. Sokolová informovala o proběhlých turistických a kulturních aktivitách loňského roku 
(Prostějov baví, Skryté příběhy, prohlídkové okruhy, Noc na Karlštejně, Prostějovské léto a 
mnoho dalších). 
V Kolářových sadech bylo dokončeno sociální zázemí. Zvažuje se zde i provoz občerstvení. 
Letošní rok bude rokem Pernštejnů, oslavou 500 let Pernštejnů v Prostějově. Veškeré akce 
budou mít jednotný ráz, podobně jako tomu bylo při oslavách 630 let povýšení Prostějova na 
město. Členům komise bude rozeslán plán těchto akcí (zápis pracovní skupiny a logo). 
 
Ing. Průša upozornil na nevyhovující plochu nádvoří (zadláždění) a možnosti nasvícení 
zámku. 
Ing. Fröml navrhl tuto problematiku řešit provizorním řešením. 
 
U Sportcentra odkoupilo město vedlejší pozemek, na kterém vzniknou doplňková hřiště pro 
venkovní aktivity, součástí bude elektro nabíječka, horolezecká stěna a sociální zázemí.  
V diskuzi zazněly připomínky o nedostupnosti této lokality MHD.  
 
Předseda komise přítomní informoval s nápadem na oživení cestovního ruchu o letních 
prázdninách formou zážitkové rodinné hry Hledání pokladu Pernštejnů. Trasu a úkoly 
vymyslí studenti SOŠPO. Trasa bude začínat a končit v muzeu. Odměnou pro děti bude 
vlastnoručně vyražená mince. Muzeum dá k dispozici razící zařízení a zafinancovat bude 
nutné pouze horní a spodní razidlo a hliníkové střížky.  
 
Cena vč. DPH 2x4 800 (1000 střížků 6 000) 
Celá sada:   33 500 Kč  
SADA MINCMISTR OBSAHUJE 
1) dřevěný razící špalek 
2) kovové razící zařízení 
3) horní razidlo 
4) spodní razidlo 
5) palici 
6) střížky (1000 ks, hliník)  
 
Komise doporučuje Radě města Prostějova vyřešit prostranství nádvoří zámku 
(dlažba) instalací provizorní demontovatelné dřevěné podlahy a doporučuje nasvětlení 
zámku. 
hlasování: 13 pro, 2 se zdrželi 
 
Komise doporučuje Radě města Prostějova vzhledem k rozšiřování aktivit v oblasti 
Sportcentra doplnit i městskou hromadnou dopravu do této lokality. 
hlasování: 13 pro, 2 se zdrželi 
 
Komise doporučuje Radě města Prostějova podpořit prázdninovou hru pro rodiny               
s dětmi vyrobením horního a spodního razidla s motivem prostějovského zámku                  
a Pernštejnů, popřípadě pořízením celé sady Mincmistr. 
hlasování: 13 pro, 2 se zdrželi 
 
4. Dotační programy Olomouckého kraje pro rok 2022 
 
Olomoucký kraj také v letošním roce vyhlásil Program na podporu cestovního ruchu a 
zahraničních vztahů, v jehož jednotlivých dotačních titulech bude možné žádat o dotace z 
rozpočtu Olomouckého kraje na podporu dotčených oblastí.  
Jedná se o dotační tituly:  
1 – Nadregionální akce cestovního ruchu  



 

 

2 – Podpora turistických informačních center  
3 – Podpora rozvoje cestovního ruchu 
 
V rámci tohoto dotačního cyklu byla v předešlých letech podpořena průvodcovská služba o 
letních prázdninách a v loňském roce Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech.  
 
Statutární město Prostějov plánuje zapojení do dotačního titulu:  
2 -– Podpora turistických informačních center s průvodcovskou službou o letních 
prázdninách  
Průvodcovská služba bude zahrnovat následující okruhy: Historické centrum města, 
Prostějov židovský, kostel Povýšení sv. Kříže, radnice, radniční věž a nově Národní dům a 
městské divadlo.  
 
Komise doporučuje Radě města Prostějova zapojení se do dotačních titulů se 
záměrem Průvodcovská služba o letních prázdninách. 
hlasování: 13 pro, 2 se zdrželi 
 
5. Průvodcovské okruhy v Prostějově (rozšíření o Národní dům) 

 
Impulzem k zařazení nového průvodcovského okruhu je vzrůstající zájem o návštěvu této 
památky a také fakt, že se jedná o národní kulturní památku – významnou secesní stavbu 
architekta Jana Kotěry. Průvodcovskou službu budou zajišťovat zaměstnanci městského 
divadla.  
Ing. Průša upozornil na možnost propagace cestovního ruchu v prostorách aquaparku a na 
koupališti ve Vrahovicích.  
 
Komise doporučuje Radě města rozšíření průvodcovských okruhů o Národní dům a 
městské divadlo. 
hlasování: 13 pro, 2 se zdrželi 
 
6. Zprávy z OHK (H. Chalánková) 
 
H. Chalánková o covidové situaci ve firmách, nemocnost se zvyšuje, kde to situace 
umožňuje, využívají firmy home office. Dále upozornila na situaci na Ukrajině. 
Nezaměstnanost v regionu mírně stoupla. 
 
7. Různé  
 
Mgr. Jana Gáborová informovala o probíhajících přípravách turistického portálu. Požádala 
Ing. Moudrého o zpracování textů k tipům na výlety a seznam obcí, která města, městyse a 
obce se mají propagovat na našem portálu jako turistické cíle. 
 
Předseda komise informoval o možnosti propagovat cestovní ruch: 
1) v Prostějově prostřednictvím venkovní vitrín na Školní ulici, které dříve sloužily jako úřední 
deska.   
2) v Mostkovicích prostřednictvím reklamní plochu u pokladen letního kina. Majitel letního 
kina p. Ošlejšek nebude pop městu požadovat nájem za reklamní plochu a recipročně mu 
město bez nájmu poskytne k dispozici jednu vitrínu na Školní ulici k propagaci letního kina.  
 
Komise doporučuje Radě města využití prostor vitrín před budovou magistrátu na 
Školní ulici pro potřeby cestovního ruchu (propagace turistických atraktivit v 
Prostějově a průvodcovských okruhů. 
hlasování: 4 pro, 6 se zdrželo, 5 bylo proti – doporučení nebylo přijato 
 
Komise doporučuje Radě města využití reklamní plochy u pokladny letního kina v 
Mostkovicích pro potřeby cestovního ruchu (propagace turistických atraktivit v 



 

 

Prostějově a průvodcovských okruhů a také k propagaci kulturních akcí 
Prostějovského léta). 
hlasování: 12 pro, 3 se zdrželi 
 
8. Závěr 
 
Předseda poděkoval za pozornost a pozval členy komise na prohlídku prostot Národního 
domu. 
 
 
Zapsala: Kateřina Kimlová, DiS., tajemnice komise, v. r.  
Schválil: Ing. Marek Moudrý, předseda komise, v. r.  
 
 
V Prostějově 01. 02. 2022 
 
 
 
Rozdělovník:  

- Členové komise 
- Porada primátora 
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