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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na kulturní politiku města Přerova. Práce je rozdělena na část 

teoretickou a praktickou. 

Teoretická část se zabývá vymezením kulturní politiky a představí její hlavní cíle a nástro-

je. Dále je zde podán přehled základních prvků a typů kulturního turismu. 

Praktická část se věnuje kulturní politice ve městě Přerově, zabývá se hlavními kulturními 

zařízeními a finančními rozpočty v oblasti kultury.  

Závěrem práce je uvedeno celkové hodnocení získaných výsledků. 

 

Klíčová slova: kultura, turismus, kulturní politika, kulturní turismus, event turismus,  

město Přerov 

 

 

 

ABSTRACT 

The thesis is focused on cultural policy of the city Přerov. The work is divided into  

theoretical part and practical part. 

The theoretical part defines a cultural policy and introduces main objects and instruments. 

Further is gives an overview of the base elements and types of cultural tourism. 

The practical part deals with cultural policy in city Přerov, focuses on major cultural insti-

tutions and financial budgets in part of culture. 

The conclusion of this study contains the evaluation of the obtained results. 
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ÚVOD 

Pod pojmem kultura si každý člověk představí něco jiného, ale v podstatě se nikdo z nich 

nemýlí. Je to pojem, který má mnoho vysvětlení. Kulturou je dnes myšleno vše, co lidé dě-

lají, co říkají a co si myslí. Zasahuje do oblasti vědění, morálky, umění, zvyků, výchovy a 

jednání. 

Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou.  

V teoretické části se budu zabývat vymezením pojmu kultura, poukážu také na to, jaký 

ekonomický a sociální přístup zaujímá kultura ke společnosti. Okrajově se zmíním o globa-

lizaci v této oblasti a představím, jaký dopad tyto celosvětové změny mají na dnešní spo-

lečnost. Dále zde vysvětlím pojem kulturní politika a uvedu základní teoretické přístupy. 

Poukážu také na hlavní cíle kulturní politiky a charakterizuji její nástroje. V neposlední 

řadě v této části představím pojem kulturní turismus, jeho základní prvky a pozornost bude 

také věnována managementu a typům kulturního turismu a důkladněji vysvětlím jeden typ 

kulturního turismu a tím je event turismus včetně jeho členění. 

V druhé části se zaměřím na kulturní politiku ve městě Přerově. Nejprve uvedu základní 

informace z historie a současnosti Přerova. Město Přerov nabízí široké spektrum kulturního 

vyžití, což v této části práce představím. Dle typů kulturního turismu z první části, zařadím 

jednotlivé kulturní instituce a vše, co je s kulturou spojeno do jednotlivých kategorií a ná-

sledně u institucí či pamětihodností provedu krátký popis. Pozornosti neuniknou ani klíčo-

ví aktéři, kteří v oblasti kultury ve městě mají důležité postavení. Samozřejmě chybět ne-

smí ani rozpis finančních výdajů, které město Přerov na kulturu vynakládá a podrobně jsem 

se zaměřila také na rozpočty města z let 2012, 2013 a 2014.  

Na nejvýznamnější kulturní akci ve městě jsem provedla také krátký dotazník a výsledky 

jsou v praktické části prezentovány. Na závěr jsem vytvořila přehled akcí, které se ve městě 

konají.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 KULTURA 

Existuje řada vymezení pojmu kultura. Celosvětově uznávaná definice kultury, která je za-

kotvena ve Všeobecné deklaraci o kulturní diverzitě, kterou přijala v roce 2001 agentura 

Spojených národů UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-

zation). Podle ní musí být kultura považována za „soubor distinktivních duchovních a 

hmotných, intelektuálních i citových rysů, které charakterizují společnost nebo společen-

skou skupinu, a který zahrnuje vedle umění a písemnictví také způsoby života, způsoby 

soužití, hodnotové systémy, tradice a přesvědčení.“ (UNESCO, 2001) 

Kultura pozitivně ovlivňuje úroveň každého člověka. Je to prostředek, díky kterému se 

přenáší informace z generace na generaci a utváří zdravé jádro jedince.  

Z hlediska cestovního ruchu představuje kultura rozsáhlou oblast zahrnující tradiční kultu-

ru a umění jako jsou návštěvy muzeí, divadel, koncertů, galerií, kulturního dědictví apod., 

ale i způsob života obyvatel dané oblasti včetně aspektů jako je jazyk, místní kuchyně, šaty 

a kroje, hodnoty, zvyky atd. a produkty z něj vyplývající (např. architektura, artefakty a 

související atmosféra). Na základě této definice bylo vypracováno schéma dle WTO 

(World Trade Organization), které znázorňuje rozdělení kultury pro účely cestovního ru-

chu. Kultura je zde rozdělena na dvě části, na primární, tj. vnitřní kruh a sekundární část, tj. 

vnější kruh. (WTO, ETC, 2005) 

„Vnitřní kruh představuje jádro kultury, tradiční a základní prvky lidské kulturní tvorby, 

tzv. primární prvky kulturního cestovního ruchu. Zahrnuje zaprvé kulturní dědictví vztahu-

jící se k minulosti a zadruhé umění, tj. současnou kulturní produkci, jako je divadlo, hudba, 

výtvarné umění, současná architektura, literatura apod.“ (WTO, ETC, 2005) 

„Vnější kruh představuje tzv. sekundární prvky kulturního cestovního ruchu a lze jej rozdě-

lit opět na dvě části, konkrétně na životní styl (víra, kuchyně, tradice, zvyky, hodnoty 

apod.) a kreativní průmysl (móda, design, film, média, reklama, zábavní průmysl atd.).“ 

(WTO, ETC, 2005) 

„Vnitřní a vnější kruh bývají čím dál více propojené a z pohledu kulturního turisty často 

vytvoří nedělitelný celek. Zejména ve městech s prvky tradiční kultury (kulturní dědictví a 

umění) a kreativní průmysl vzájemně ovlivňují a jsou na sobě závislé. Kreativní průmysl 

představuje nejnovější a zároveň nejdynamičtější složku kultury. Ačkoli pro kulturní ces-

tovní ruch má menší význam než kulturní dědictví, umění a životní styl, vytváří značný po-
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tenciál pro hospodářský růst, vytváření konkurenční výhody země a stává se předmětem 

mnohých ekonomických studií a konferencí.“ (WTO, ETC, 2005) 

Obrázek 1: Vnitřní a vnější kruh kulturního turismu (WTO, ETC, 2005) 

 

Neposlední funkce kultury je také to, že nabízí nespočet pracovních míst, tudíž snižuje ne-

zaměstnanost v regionech. 

1.1 Přehled působnosti státu, regionů a obcí v kultuře 

1.1.1 Ministerstvo kultury 

„Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou 

činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včet-

ně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a tele-

vizní vysílání, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, dále pro provádění autorského zákona a 

pro výrobu a obchod v oblasti kultury.“ (Ministerstvo kultury, 2009a) 

2. 

1. 
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1.1.2 Kraje 

Kraje jsou vyšší územní samosprávní celky. Základní znaky krajů jsou územní a osobní 

základ a výkon samosprávy. Kraje mají také vlastní majetek. (Kadeřábková, Peková, 2012) 

Pod záštitu krajů spadají veškeré potřeby občanů v oblasti kultury, dále také územní rozvoj 

daného kraje. Veškeré tyto aktivity jsou podporovány z krajských rozpočtů. Dále jsou také 

kraje zřizovateli krajských knihoven, muzeí, galerií, divadel apod. a vytváří nové předpo-

klady pro rozvoj kultury v kraji a reagují na aktuální dění a potřeby v souladu 

s doporučením Ministerstva kultury ČR. 

„Nezastupitelnou roli zde také představuje spolková a zájmová činnost obyvatel. Ta je 

v rámci krajů pravidelně podporována zejména grantovými programy, přímou podporou 

významných kulturních a společenských akcí.“ 

Významným způsobem se na kulturním dění v kraji podílí již výše zmiňované instituce, 

jako jsou knihovny, muzea a galerie, které prezentují různé dobové zvyky, tradice a kultur-

ní dědictví a přispívají tak ke zvýšení atraktivity kraje. 

„Důležitým partnerem zejména v oblasti propagace kulturních akcí a aktivit v kraji jsou 

kulturní centra a informační střediska.“ (Ministerstvo kultury, 2009a) 

1.1.3 Obce 

Obce se stejně jako kraje starají o potřeby svých občanů a o územní rozvoj, ale navíc ještě 

chrání, při vykonávání těchto úkolů, veřejný zájem.  

Obce zřizují městská divadla, knihovny a galerie, stadiony, městské orchestry a mnoho dal-

ších a všechno uvedené je hrazeno z obecních rozpočtů. 

„Města zapojená do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón Ministerstva kultury ze svých rozpočtů přispívají vlastníkům kulturních 

památek stanoveným podílem. Některá města mají vlastní kulturní politiku. (Ministerstvo 

kultury, 2009a) 
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1.2 Ekonomický a sociální přístup kultury 

Jako jedna z hlavních funkcí kultury je funkce vzdělávací, ale také osvětová. Dále má pozi-

tivní vliv na rozvoj každého jednotlivce, tudíž snižuje kriminalitu a projevy násilného cho-

vání. (Tichá, 2006) 

Kultura udržuje a podporuje sociální vztahy a napomáhá rozvíjet zájem o dané místo a tím 

zvyšuje atraktivitu tohoto místa. S tím souvisí i nezaměstnanost, která díky většímu přílivu 

turistů poklesne, protože bude potřeba více například průvodců na zámcích či pořadatelů 

akcí. (Tichá, 2006) 

„Také podporuje spolupráci veřejného a soukromého sektoru a přináší přímé příjmy vyna-

ložené spotřebiteli na kulturní zboží a služby. Zajišťuje nepřímé výnosy ze souvisejících 

služeb a ekonomických činností.“ (Tichá, 2006) 

1.3 Globalizace v kultuře 

Globalizace jakožto jev, zahrnující změny společnosti, které mají za následek větší propo-

jenost světa, zasáhla určitým způsobem i kulturní sféru. 

Na jednu stranu ji ovlivňuje pozitivním způsobem, tak, že urychluje vývoj nejen informač-

ních, ale také komunikačních technologií a díky tomu, vytváří nové a lepší podmínky  

pro výměnu mezi jednotlivými kulturami. (Ministerstvo kultury, 2009a) 

Na straně druhé s sebou přináší i negativní dopady. Čím více se svět propojuje a sjednocu-

je, tím více zaniká rozmanitost jednotlivých kultur. (Ministerstvo kultury, 2009a) 

„Za globalizaci, která působí na kulturu, můžeme považovat: 

 masový rozmach cestování, 

 přirozenou migraci, 

 vynucenou migraci, 

 rozvoj informačních a komunikačních technologií, 

 narůstající vliv tržní ekonomiky a ekonomického myšlení, 

 rozvoj kulturního průmyslu, 

 jazykovou globalizaci.“ (Ministerstvo kultury, 2009a) 
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„Tyto tendence mají za následek zejména: 

 vzájemné ovlivňování národních, regionální a lokálních kultur, 

 zrychlující se tempo kulturních změn, 

 změnu tradičních způsobů šíření a prezentace kulturních statků, 

 vznik a existenci kulturních statků a služeb zvláštní povahy, 

 zvětšující se vliv médií a kulturního průmyslu na způsob života, 

 osvojování si ekonomického myšlení umělci a kulturními manažery, 

 zpřístupňování jiných kultur a ovlivňování národních jazyků.“ (Ministerstvo kultu-

ry, 2009a) 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 17 

 

2 KULTURNÍ POLITIKA 

Kulturní politika by se tedy dala definovat jako oblast veřejné politiky, která řídí činnosti 

vztahující se k umění a ke kultuře. Obecně se dá říci, že se jedná o podporující procesy, 

právní kvalifikace a instituce, které podporují kulturní rozmanitost a dostupnost, stejně  

jako posílení a vyhlášení uměleckých, etnických, sociolingvistických, literárních a jiných 

projevů všech lidí, zejména těch původních nebo široce reprezentativních kulturního  

dědictví.  

Po většinu dvacátého století, mnohé z aktivit, z kterých se nyní skládá kulturní politika, 

byly spravovány pod názvem „politika umění“. Nicméně jak uvádí Kevin Mulcahy, kultur-

ní politika zahrnuje mnohem širší škálu aktivit, než které byly spojovány s uměleckou poli-

tikou. (Mulcahy, 2006) 

Vzhledem k tomu, byla umělecká politika skutečně omezena na řešení estetických obav, 

význam transformace do kulturní politiky lze pozorovat v jeho prokazatelném důraze  

na kulturní identitu a analýzu historické dynamiky, např. hegemonie a kolonialismus.  

(Mulcahy, 2006) 

2.1 Teoretické přístupy kulturní politiky 

Kulturní politika, zatímco malá část rozpočtů i těch nejvíce velkorysých veřejných patronů, 

upravuje sektor neskutečné složitosti. Je to spojeno s velkou, různorodou skupinou jednot-

livců a organizací zapojených do tvorby, produkce, prezentace, distribuce a zachování 

vzdělání o estetické dědictví a zábavních aktivit, produktů a artefaktů. (Wyszomirski, 

2002) 

Kulturní politika zahrnuje veřejnou podporu pro: 

 dědictví, bojiště a zachování historických sítí, 

 zoologické zahrady, botanické zahrady, arboreta, akvária, parky, 

 knihovny a muzea (výtvarné umění, vědecké a historické muzeum), 

 výtvarné umění (malířství, sochařství, keramika, architektura), 

 živé umění (symfonická, komorní a sborová hudba, jazz, hip-hop a lidová hudba, 

balet, moderní tanec, opera a muzikály, cirkusová představení, rodea, pochodové 

kapely), 
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 veřejné humanitní programy (veřejnoprávní vysílání, tvůrčí psaní, poezie).  

(Duelund, 2001) 

Jelikož je kultura veřejná hodnota a něco, co je „dobré pro vás“, vlády se věnují progra-

mům na podporu větší dostupnosti. To tedy v obecném pojetí znamená, že „vysoká kultu-

ra“ by neměla být výsadou určité společenské třídy nebo metropolitního místa. Národní 

kulturní poklady by měly být přístupné bez ohledu na překážky třídních okolností, úroveň 

dosaženého vzdělání nebo místo k bydlení. (Duelund, 2001) 

2.2 Hlavní cíle kulturní politiky 

Mezi hlavní cíle můžeme zařadit zejména „garantování ochrany svobody tvorby umělců a 

tvůrců a vytváření podmínek pro využívání této svobody, vytváření podmínek pro realizaci 

kulturních aktivit občanů zejména na základě občanského sdružování, vytváření podmínek 

pro decentralizaci rozhodování v celém kulturním systému a pro přenášení rozhodovacích 

procesů mimo ingerenci orgánů státní správy a jejich nezávislost i ekonomickou.“ (Minis-

terstvo kultury, 2009b) 

Dále mezi nejdůležitější cíle patří „garantování rovnosti přístupu občanů ke kulturnímu 

bohatství a usnadňování tohoto přístupu znevýhodněným společenským skupinám (menši-

ny, osoby se zdravotním postižením), garantování ochrany kulturního dědictví a podpora 

v péči o ně. Stejně tak je důležité garantovat svobodný přístup občanů k informacím, pod-

porovat výměnu informací uvnitř systému kultury, mezi systémem kultury a vnějším pro-

středím bez ohledu na jazykové a administrativní hranice, podporovat výchovu a osvětu 

v systému tvorby i užívání kulturních statků a brzdit negativní vlivy komercionalizace kul-

tury.“ (Ministerstvo kultury, 2009b) 

2.3 Nástroje kulturní politiky 

Nástroje kulturní politiky jsou zejména: 

 legislativní – „státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených 

zákonem a to způsobem, který zákon stanoví, proto je nutno v právním řádu defi-

novat veřejné služby státu v oblasti kultury jako zákonné zmocnění (a stanovení 

povinnosti) státu zabezpečovat kulturní služby jako služby veřejně prospěšné“;  
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 ekonomické – podpora kultury v ekonomické oblasti je realizována buď přímo, a to 

díky dotacím ze státního rozpočtu, nebo nepřímo, tj. daňovými úlevami, podporou 

ekonomické soběstačnosti neziskových subjektů (tj. občanská sdružení, nadace a 

nadační fondy, církevní právnické osoby zřizované církví či náboženskou společ-

ností a obecně prospěšné společnosti), které značnou část financí získávají na pod-

poru svých aktivit pořádáním řady akcí určených pro širokou veřejnost, 

 institucionální – „státní kulturní instituce a jejich systémy zůstanou i nadále důleži-

tým článkem systému kultury zejména v oblasti přístupu k informacím a v systému 

péče o kulturní dědictví“; 

 řídící – důležité je udržovat soudržný přístup orgánů státní správy v oblasti kultury 

pro zachování rovného vztahu občanů ke kulturnímu bohatství; 

 metodické – díky vlivu osvěty lze podnítit kulturní chování subjektů nezávislých  

na orgánech státní správy, tj. krajů, obcí, církví a neziskových kulturních organiza-

cí. (Ministerstvo kultury, 2009b) 
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3 KULTURNÍ TURISMUS 

Kulturní turismus můžeme charakterizovat jako podmnožinu turismu, týkající se kultury 

zemí nebo regionů, zejména pak životního stylu konkrétních lidí v určitých zeměpisných 

oblastech. Dále se zaměřuje na historii těchto lidí, jejich umění, architekturu, náboženství a 

další prvky, které pomáhají formovat způsob jejich života. (OECD, 2009)  

Kulturní turismus zahrnuje turismus v městských částech, zvláště pak historická a velká 

města a jejich kulturní zařízení jako jsou například muzea a divadla. Tento druh turismu, 

může ale také zahrnovat cestovní ruch ve venkovských oblastech představující tradice pů-

vodních kulturních komunit, jako jsou festivaly a rituály, a jejich hodnoty a životní styl. 

(OECD, 2009) 

Je obecně známo, že kulturní turisté stráví na svých cestách podstatně více času než běžní 

turisté. Ve světě se tato forma turismu začíná těšit čím dál větší popularitě. Také OECD 

(Organisation for Economic Co-Operation an Development) ve svých dokumentech zdů-

raznila roli, jak kulturní turismus může v regionálním rozvoj ovlivnit jiné regiony světa. 

(OECD, 2009) 

3.1 Základní prvky kulturního turismu 

I přes to, že pro kulturní turismus existuje mnoho různých definic, tak v několika znacích 

se všechny shodují, a to: 

 „zájem turistů o kulturu (s rozdílnou intenzitou a zaměřením), 

 návštěva kulturních zařízení (jak vysoké kultury, tak každodenního života), 

 účast na kulturních událostech (festivaly, kulturní eventy, tradiční akce atd.), 

 významná role odborně fundovaného zprostředkování informací (kvalifikovaní 

průvodci, speciální média apod.).“ (Tittelbachová, 2011) 

3.2 Typy kulturního turismu 

Existuje celá řada dělení kulturního turismu dle různých hledisek. Autor Edward J Csapó 

zvolil následující rozdělení typů kulturního turismu: 
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3.2.1 Turismus kulturního dědictví 

 Přírodní a kulturní dědictví (založené na ekoturismu) 

 Materiální (architektonické památky, místa světového dědictví, národní a historické 

památníky) 

 Nemateriální (literatura, umění, folklor) 

 Kulturní dědictví (muzea, sbírky, knihovny, divadla, vzpomínky spojené s historic-

kými osobami) (Csapó, 2011) 

3.2.2 Kulturní tematické trasy 

 Široká škála témat a typů (duchovní, průmyslové, umělecké, gastronomické, archi-

tektonické, jazykové, lidové, menšiny) (Csapó, 2011) 

3.2.3 Kulturní městský turismus, kulturní zájezdy 

 Klasická městská turistika 

 Kulturní hlavní města Evropy 

 Města jako tvůrčí prostor pro kulturní turistiku (Csapó, 2011) 

3.2.4 Tradiční a etnický turismus 

 Tradice místních kultur 

 Etnická rozmanitost (Csapó, 2011) 

3.2.5 Event turismus 

Kulturní akce jsou důležitým nástrojem na přilákání kulturních turistů. 

 Kulturní festivaly a akce (hudební festivaly a akce – klasické, pop music) 

 Výtvarné festivaly (Csapó, 2011) 

3.2.6 Církevní a poutní turistika 

Náboženská a kulturní turistika je jedna z nejstarších forem. Organizované skupiny jezdí 

po různých posvátných místech, které jsou zde bráno jako turistické destinace. 
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 Návštěva posvátných míst a míst s náboženskou motivací 

 Návštěva posvátných míst a míst s nenáboženskou motivací 

 Poutní cesty (Csapó, 2011) 

3.2.7 Tvůrčí turistika 

Kreativní kultura je pojem v posledních letech stále více používaný. 

 Tradiční kulturní a umělecká činnost (výtvarné umění, kulturní dědictví a architek-

tura) 

 Kulturní průmysl (tištěná díla, multimédia, tisk, kino, audiovizuální produkce, ře-

meslo a design) (Csapó, 2011) 

3.3 Management kulturního turismu 

Event management je proces, při kterém je daná událost plánovaná, připravovaná a násled-

ně produkovaná. Stejně jako u jakékoliv jiné formy řízení, tato forma samozřejmě zahrnuje 

posouzení, definici, akvizici, rozdělení, směr, kontrolu a analýzu času, financí, produktů, 

služeb a dalších prostředků k dosažení cílů. (Richards, Palmer, 2010) 

Nicméně, management měst s bohatým kulturním programem se liší od event managemen-

tu sám o sobě. Týká se to zejména řízení zdrojů a zúčastněných stran k dosažení cílů města 

nebo regionu jako celku, nikoliv jen jediné události. (Richards, Palmer, 2010) 

Řízení lidských zdrojů zahrnuje nábor, rozvoj a lidé motivaci k úspěchu festivalu. (Robert-

son, Frew, 2008) 

Management měst s bohatým kulturním programem se zaměřuje na řadu procesů, které vy-

užívají události jako prostředky k dosažení většího počtu strategických cílů. Tyto postupy 

zahrnují následující: 

 koordinace programu akcí, 

 jednání se širokou škálou všech zúčastněných stran (jak přímých, tak nepřímých) 

dané události, 

 vytváření organizace pro odpovědnost, 

 zvýšení dostupnosti událostí, 
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 zajištění nestrannosti v organizaci akce a na účasti, 

 zajištění udržitelnosti akce, 

 zajištění vzájemné slučitelnosti mezi cíli jednotlivých akcí a cílů města. 

Řízení všech těchto procesů je komplexní činnost, která vyžaduje uplatnění různých mana-

žerských dovedností, včetně strategického managementu, řízení lidských zdrojů, finanční-

ho managementu a řízení návštěvníků. (Richards, Palmer, 2010) 
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4 EVENT TURISMUS 

4.1 Pojem „event“ 

Pojem event je možno definovat jako akci či událost. Toto odvětví tvoří podstatnou část 

turismu.  

Definic eventu je opět hned několik. Dle AIEST (Ássociation Internationale d´Experts 

Scientifiques du Tourisne) „jsou eventy významné jednorázové nebo opakující se akce 

omezeného trvání, které mají zvýšit povědomí, atraktivitu a zisk destinace cestovního ru-

chu z dlouhodobého i krátkodobého hlediska. Tyto eventy zakládají svůj úspěch na jedi-

nečnosti, prestiži a aktuálnosti s cílem vzbudit zájem a vyvolat pozornost.“ 

„Podle Freyera jsou eventy zvlášť zinscenované a uspořádané akce, které trvají po určitou 

omezenou dobu a které mají dopad na cestovní ruch v dané destinaci.“ 

I když existuje mnoho definic pojmu event, hlavní prvky jsou jedinečnost, dočasně a „spe-

ciálně naplánované, řízené a organizačně zabezpečené akce nebo události s dopadem  

na cestovní ruch.“ (Kotíková, Schwartzhoffová, 2008) 

4.2 Event turismus 

Event turismus můžeme definovat jako systematické plánování a rozvoj faktorů budujících 

image atraktivit a destinací. Tržní segment zahrnuje účastníky cestovního ruchu, kteří ces-

tují, aby navštívily určitou událost, nebo kteří mohou být motivovaní k návštěvě určité udá-

losti mimo domov. (Dwyer, Wickens, 2013) 

Eventy můžeme charakterizovat jako jedinečné, dočasné, speciálně naplánované, řízené a 

organizačně zabezpečené akce nebo události s dopadem na cestovní ruch. Důležitá je ta 

skutečnost, že tyto akce mají dopad na cestovní ruch. Akce, které by nebyly pro návštěvní-

ky dostatečně atraktivní a nezvýšily by návštěvnost dané oblasti, nemohly by být považo-

vány za eventy cestovního ruchu. (Kotíková, 2013) 
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„Každý event je charakterizovaný těmito znaky: 

 je jedinečný a originální,  

 je vymezený v určitém čase (má předem určenou dobu trvání), 

 je spojen s konkrétním místem, kde se koná, 

 jedná se o uměle vytvořenou, dopředu naplánovanou událost (i když jako základ 

může být použitý třeba přírodní úkaz),  

 event má místní přesah, 

 event je činitelem zvyšujícím poptávku, v důsledku čehož dochází k výraznému 

zvýšení návštěvnosti dané destinace, 

 event vyžaduje osobní přítomnost návštěvníků, 

 event je spojen se silným zážitkem, 

 event má pevný harmonogram, který obsahuje část přípravnou, realizační a vyhod-

nocovací, 

 event má předem stanovený rozpočet, 

 u větších eventů se na jejich pořádání i financování podílí zpravidla více subjektů.“ 

(Kotíková, Schwartzhoffová, 2008) 

4.3 Členění event turismu 

4.3.1 Dle obsahového zaměření 

Členění podle tematického, tedy obsahového, zaměření je nejvýznamnější členění. Zatím 

co Getz (2007) člení eventy na kulturní, umělecké a zábavné, politické, sportovní, rekreač-

ní, obchodní, vzdělávací a soukromé. Tak Freyer (1999) rozlišuje eventy kulturní, sportov-

ní, obchodní neboli ekonomické, společensko-politické a přírodní. A autorky Kotíková a 

Schwartzhoffová (2008), které zohledňují podmínky cestovního ruchu v České republice, 

se zaměřily na následující dělení eventů: 
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 kulturní eventy, 

 sportovní eventy, 

 eventy zaměřené na místní zvyky, tradice, historii, mýty a legendy, 

 společenské a zábavní eventy, 

 náboženské eventy, 

 přírodní eventy, 

 specifické eventy v cestovním ruchu (můžeme zde zařadit například incentivní ak-

ce, kongresy, konference, semináře, veletrhy a výstavy, eventy v oblasti hotelnictví 

a gastronomie). 

4.3.2 Dle cílových skupin 

„Podle tohoto kritéria rozlišujeme eventy na uzavřené a otevřené.  Uzavřené eventy jsou 

určeny pro přesně vymezený okruh pozvaných účastníků, přičemž se může jednat o akce 

jak soukromé, tak i pořádané nějakou firmou nebo institucí, neziskovou organizací či sub-

jektem veřejné správy. Otevřené eventy jsou určeny pro jakéhokoliv zájemce, jsou přístup-

né všem účastníkům. Toto členění musíme upřesnit vymezením eventů, na které se platí 

vstupné, a eventů, na něž je vstup volný. Je nutné zdůraznit, že toto členění není totožné  

s členěním na eventy otevřené a uzavřené.“ (Kotíková, 2013) 

Tabulka 1: Příklady eventů podle cílových skupin (Kotíková, Schwartzhoffová (2008)) 

 

 
Eventy otevřené Eventy uzavřené 

Eventy, na které se prodáva-

jí vstupenky, platí se vstupní 

poplatek 

Koncerty, festivaly,  

sportovní akce 
Kongresy, konference 

Eventy, na které je vstup 

bezplatný 
Oslava Silvestra na náměstí 

Firemní akce, premiéry, 

vernisáže, svatby 
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Důležitou roli v tomto členění hraje návštěvník eventu. Kvůli marketingové komunikaci, 

která musí zohledňovat, kterou cílovou skupinu oslovit, rozlišujeme eventy orientované  

na širokou veřejnost, například street show, slavnosti apod. a eventy určené konkrétní cílo-

vé skupině, u které zohledňujeme věk, odborné zaměření nebo zájmy. (Kotíková, 2013) 

4.3.3 Dle místa konání 

Jelikož můžeme pořádat indoor události, tzv. pod střechou a venkovní akce neboli outdoor, 

je místo konání eventu velmi důležité. 

„Často právě netradiční prostředí – středověký hrad, klášter, zámecké zahrady, vodní plo-

cha, technické památky – přispívají k umocnění zážitků spojených s účastí na dané akci. 

Běžná akce se stává výjimečnou, pokud se koná ve výjimečném prostředí – např. festivaly 

na hradech. Velké oblíbené se u nás těší především open air akce, ale tyto akce jsou velmi 

závislé na počasí.“ (Kotíková, 2013) 

4.3.4 Dle významu 

Při členění, které uvádí Getz (2007), můžeme eventy rozdělit podle významu a jejich dopa-

du na destinaci cestovního ruchu: 

 eventy mezinárodní (Mega events) – mají výrazný mezinárodní, často globální vý-

znam, 

 eventy značkové (Hallmarks events) – jsou úzce spjaté s daným místem, dotvářejí 

jeho image, mají celostátní nebo i mezinárodní význam, 

 eventy regionální – jejich význam je omezen na určitý region, spíše výjimečně jsou 

navštěvovány návštěvníky z větší vzdálenosti, 

 eventy místní – tvoří významnou událost pro místní obyvatele dané destinace a ná-

vštěvníky z blízkého okolí. 

4.3.5 Dle doby trvání 

Pokud se budeme zabývat dobou trvání eventu, můžeme je rozčlenit do následujících kate-

gorií: 
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 eventy krátkodobé – trvají 1 den (koncerty, divadelní představení) 

 eventy střednědobé – trvají několik dní (festivaly, výstavy) 

 eventy dlouhodobé – trvají déle než týden (olympiáda, mistroství světa) 

Důležité je zde rozlišovat dobu trvání eventu a dobu účasti na eventu. Většinou jsou tyto 

dvě doby shodné (koncert, divadelní představení), ale může také nastat situace, kdy událost 

trvá několik dní či týdnů, ale návštěvníci se zúčastní akce pouze jeden den nebo dokonce i 

pouze několik hodin, typickým příkladem je výstava či vernisáž, nebo dochází k opakované 

návštěvě, například při sportovních utkáních. (Kotíková, 2013) 

„Z hlediska dopadů na cestovní ruch jsou optimální takové eventy, které trvají několik dní 

a předpokládají účast návštěvníků po celou dobu trvání – např. kongresy, incentivní akce, 

festivaly s akreditací po dobu trvání akce a jiné.“ (Kotíková, 2013) 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 MĚSTO PŘEROV A KULTURA 

5.1 Historie a současnost města 

Město Přerov se rozkládá uprostřed Moravy po obou březích řeky Bečvy, přibližně 200 m 

nad mořem a má rozlohu 58,50 km2. V roce 2013 měl Přerov téměř 45 000 obyvatel, žijí-

cích ve třinácti částech: Přerov – město, Předmostí, Lověšice, Kozlovice, Dluhonice, Újez-

dec, Čekyně, Henčlov, Lýsky, Popovice, Vinary, Žeravice a Penčice. 1. června 2006 se 

město Přerov stalo statutárním městem. (Město Přerov, 2014) 

 

Obrázek 2: Katastrální území města Přerova (Město Přerov, 2014) 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 31 

 

Nejstarší zmínka o městě Přerově pochází už z roku 1141. V roce 1256 byl Přerov povýšen 

na královské město Přemyslem Otakarem II. a po dlouhou dobu sloužil také jako sídlo rodu 

Pernštejnů a Žerotínů. (Město Přerov, 2014) 

Významnou část svých životů zde strávili Jan Amos Komenský a Jan Blahoslav, jakožto 

jedni z hlavní představitelů Jednoty bratrské. 

 

Obrázek 3: Poloha města Přerova v ČR (Město Přerov, 2014) 

V jádru města najdeme zachovalou městskou památkovou zónu s domy z 15. a 16. století. 

Domy jsou obklopeny historickými hradbami, které tvoří spolu se zámkem dominantu 

města. V centrum města je potom možno vidět Městský dům, významnou stavbu z roku 

1897 v novorenesančním slohu s bohatou štukovou výzdobou a prvky secese. Zde se koná 

většina kulturních akcí, tj. divadelní představení, koncerty a společenské akce. Mezi nejvý-

znamnější kulturní akci řadíme Československý jazzový festival pořádaný v říjnu, na kte-

rém se podílí řada zahraničních umělců, jehož tradice se datuje již od roku 1966. 

V rámci kultury je zde možno dále navštívit například přerovské Kino Hvězda, loutkové 

divadlo Přerovský Kašpárek, několik galerií nebo přímo Muzeum Komenského, umístěné 

v samotném zámku města. (Město Přerov, 2014) 
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5.2 Kultura ve městě 

Ve městě Přerově se nachází na 50 kulturních zařízení, galerií, pomníků, soch a středisek. 

V následující kapitole popíši ve stručnosti ty nejvýznamnější a u vybraných uvedu financo-

vání.  

5.2.1 Turismus kulturního dědictví 

 Zámek v Přerově 

Zámek se nachází v samotném jádru města v městské památkové zóně na Horním 

náměstí. Je vybudovaný na místě původního hradu a pro širokou veřejnost je jako 

jeden ze zámků na Přerovsku zpřístupněn celoročně. Zřizovatelem je Statutární 

město Přerov. (Město Přerov, 2014) 

 Městské hradby s 10 baštami a fortnou 

„Zbytky systému městského opevnění, středověké hradby z lomového kamene z 15. 

století s 10 půlválcovými baštami a fortnou.“ (Město Přerov, 2014) 

 Muzeum Komenského 

„Současné muzeum Komenského v Přerově vzniklo postupným slučováním několi-

ka přerovských muzeí. Nejstarší z nich, Museum Komenského, bylo založeno 

z iniciativy ředitele měšťanských škol Františka Slaměníka v roce 1888 a patří 

k nejstarším institucím svého druhu na světě. Muzeum bylo spravování Ústředním 

spolkem Jednot učitelských na Moravě a ve Slezsku.“ 

Muzeum Komenského v Přerově, p. o. působí v oblasti muzejnictví, památkové pé-

če a ochrany přírody. Muzeum se rozprostírá v několika měšťanských domech  

na Horním náměstí v Přerově. V muzeu je k vidění řada stálých expozic, ale také 

krátkodobé výstavy či akce. Pod správu muzea zároveň spadá středověký hrad Hel-

fštýn, proslulý kovářskou tématikou a ornitologická stanice ORNIS v Přerově. 

 Zřizovatelem muzea je Statutární město Přerov. (Město Přerov, 2014) 

Dotace na provoz Muzea Komenského v Přerově jsou přiděleny následovně:  
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97,0%

0,8% 2,2%

Dotace na provoz Muzea Komenského v Přerově

Dotace od zřizovatele

Dotace z Olomouckého kraje

Dotace od jiných subjektů

 

Obrázek 4: Graf Dotace na provoz Muzea Komenského v Přerově (Město Pře-

rov, 2014) 

 Městský dům Přerov 

„Myšlenka na jeho stavbu se zrodila už koncem 19. století. Spolek Záložna se  

v Přerově rozhodl postavit Záloženský dům, který měl být obdobou módních ná-

rodních domů.  

Místem stavby se stala parcela hostince U Bílého Koníčka na Dolním náměstí, kde 

byl v lednu 1896 položen základní kámen, a již na začátku prosince 1897 byl nový 

Záloženský dům slavnostně otevřen. Skládal se z hostince a hotelu, které doplnil 

menší sál a dvorana s galerií.  

V roce 1909 dům koupila radnice a přejmenovala jej na Městský. Jeho prostory 

slouží Přerovu dodnes. V architektonicky významné stavbě v novorenesančním slo-

hu s bohatou štukovou výzdobou s prvky secese probíhá řada významných kultur-

ních a společenských akcí.“ 

Provozovatelem jsou Kulturní a informační služby města Přerova. (Město Přerov, 

2014) 
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 Městská knihovna Přerov 

„Knihovna je veřejnou knihovnou, střediskem knihovnických a informačních slu-

žeb, poskytuje svým čtenářům a uživatelům řadu knihovnických a informačních 

činností na pracovištích jednotlivých oddělení. Dále knihovna zajišťuje prostřednic-

tvím útvaru střediskových služeb knihovnický servis pro knihovny sdružené 

v rámci kooperace do střediska Přerov.“  

Knihovna také pořádá různé akce, jak pro veřejnost, tak pro děti, výstavy a vzdělá-

vací akce pro veřejnost. 

Zřizovatelem Městské knihovny v Přerově je právě město Přerov. (Město Přerov, 

2014) 

88,9%

8,3%
2,8%

Dotace na provoz Městské knihovny v Přerově

Dotace od zřizovatele

Dotace na výkon regionálních funkcí

Dotace od jiných subjektů

 

Obrázek 5: Graf Dotace na provoz Městské knihovny v Přerově (Město Přerov, 

2014) 

 Kostel sv. Cyrila a Metoděje 

Současná podoba kostela je výsledkem přestavby synagogy podle přerovského ro-

dáka židovského architekta Jakoba Gartnera. Prostory jsou vhodné pro pořádání vý-

stav a díky skvělé akustice také pro pořádání koncertů. V říjnu 1997 byl kostel pro-

hlášen kulturní památkou. (Město Přerov, 2014) 
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 Pomník Jana Amose Komenského (1874) 

1. socha Komenského na světě od sochaře Tomáše Seidana (Město Přerov, 2014) 

 Pomník Jana Blahoslava (1922) 

 Hvězdárna Přerov 

Přerovská hvězdárna je jediným zařízením svého druhu v regionu, tudíž by se moh-

la stát hlavním tahounem města Přerova, bohužel nejsou finanční prostředky  

na modernizaci a veškeré úpravy a opravy tohoto zařízení. Město svými nárazovými 

příspěvky a výdaje nepokryje a tak dalším zdroje jsou finanční příspěvky od členů 

Astronomického klubu v Přerově nebo dary sponzorů. (Město Přerov, 2014) 

5.2.2 Kulturní tematické trasy 

 Naučná vlastivědná stezka „Předmostím až do pravěku“ 

Statutární město Přerov je zřizovatelem této naučné stezky, při které se návštěvník 

přiučí spoustě informací o pravěké i novodobé historii území z informačních tabulí. 

Na začátku a na konci svého putování se dokonce setká i s kosterními nálezy a pa-

leolitickými artefakty. (Město Přerov, 2014) 

 Naučná vlastivědná stezka „Přerovským luhem“ 

Zřizovatelem opět Statutární město Přerov. Stezku tvoří celkem 18 informačních 

tabulí, díky kterým člověk nahlédne do dávné historie a současnosti města, dozví se 

něco o vývoji lužní krajiny, ale také o stovkách původních organismů. Trasa této 

stezky vede nejrůznějšími zákoutími města Přerova a vyústí v městském parku  

Michalov, kde se symbolicky snoubí hodnoty kulturního dědictví s krásou přírody. 

(Město Přerov, 2014) 

5.2.3 Tradiční a etnický turismus 

 Přerov - Předmostí, naleziště lovců mamutů 

Předmostí je ve všech světových učebnicích dějepisu a archeologie zapsáno díky 

prehistorickému sídlišti lovců mamutů. Našly se zde ostatky tábořiště lovců mamu-

tů z doby před 27 – 26 000 lety, kosti tisícovky mamutů z poslední doby ledové a 

také hromadný hrob dvaceti pravěkých lidí. 
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Po stopách mamutů se člověk může vydat na naučné vlastivědné stezce „Předmos-

tím až do pravěku“. (Město Přerov, 2014) 

5.2.4 Tvůrčí turistika 

 Kino Hvězda Přerov 

Kino Hvězda zahájilo privátní provoz 1. května 1995. Vzhledem k jeho postupným 

úpravám a modernizaci objektu patří k nejpříjemnějšímu kulturně společenskému 

zařízení ve městě.  

Kromě vlastního promítání je objekt využíván k pořádání různých kulturně spole-

čenských akcí, výstav, vernisáží, soutěží, školení, prezentaci firem, výchovně vzdě-

lávacích pořadů pro děti a mládež. Několikrát do roka navštíví významní hosté kino 

k příležitosti prezentace vybraných filmových titulům. 

Díky nejnovější technologii v oblasti kinematografie a také díky programu, se Kino 

Hvězda může řadit na úroveň velkých multikin. (Město Přerov, 2014) 

 Loutkové divadlo Přerovský Kašpárek 

Loutkové divadlo v Přerově vzniklo roku 1915 jako jedno z prvních loutkových  

divadel na Moravě a od té doby hraje toto amatérské divadlo nepřetržitě. Vystřídalo 

se zde několik generací loutkařů, kteří za svou dobrovolnickou činnost, dosáhli řady 

ocenění. Také divadlo reprezentovalo město Přerov na několika přehlídkách, do-

konce i v Německu a Polsku. 

V červenci 1997 bylo divadlo zcela zničeno při záplavách. Až v roce 2000 byl pro-

voz divadla opět obnoven. 

Nyní se na chodu celého divadla podílí okolo 30 herců, kteří ve svém volném čase 

zkouší a vytvářejí pohádkové představení pro děti.  (Město Přerov, 2014) 

 Galerie Atrax 

Galerie Atrax je soukromá galerie, která vznikla v roce 1990. Tato galerie slouží zá-

roveň jako aukční síň, ale také jako samotná galerie, ve které najdeme obrazy, so-

chy a knihy a ručně vyráběné šperky. (Město Přerov, 2014) 
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 Výstavní síň Pasáž 

Tato galerie vznikla rekonstrukcí prostor, které dříve patřily Městskému informač-

nímu centru. 

V galerii probíhá jak výstavní činnost, tak samozřejmě i další kulturní akce, tj. 

přednášky, besedy a komorní hudební projekty. 

V budoucnu bude galerie přístupna nejen významným umělcům, ale i regionálním 

organizacím a všem zájemcům, kteří se chtějí pochlubit svými zájmy, objevy a nad-

šením v jakémkoli oboru. (Město Přerov, 2014) 

 Středisko volného času ATLAS a BIOS 

Organizace ATLAS byla založena už v roce 1974 a zabývala se převážně činnostmi 

v oblasti společenských věd a estetiky, vědy a techniky, turistiky a tělovýchovy.  

Postupem času se přidávaly další aktivity jako například taneční škola, folkové ve-

čery, kde hrály různé kapely. Vznikl zde také Přerovský dětský sbor a organizace 

ATLAS získává rozšíření statutu o dopravní výchovu. Jako poslední byl přidán 

gymnastický sál.  

Centrum BIOS vzniklo v roce 1985 a sloužilo jako volnočasové centrum pro děti a 

mládež. Zájmová činnost spočívala v pravidelné výchově formou 

přírodovědných zájmových kroužků. 

Po několika letech se zařízení rozrostlo a také nabídka aktivit se poněkud rozšířila. 

„V souvislosti s platností novely školského zákona získala BIOS v roce 2005 nový 

název Stanice zájmových činností BIOS, Přerov. V té době organizace profilovala 

jako školské zařízení pro zájmovou výchovu v oblastech chovatelství, přírodovědy 

a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Environmentální vý-

chovu začala BIOS nabízet již počátkem 90. let minulého století, v současnosti po-

skytuje ekologické vzdělávání a výchovu pro všechny věkové skupiny dětí, žáků a 

studentů především v regionálním, ale i nadregionálním rozsahu.“ 

Od 1. ledna 2008 byl Atlas sloučen se Stanicí zájmových činností BIOS a nyní pra-

cuje pod hlavičkou Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov.  

Veškeré činnost organizace a aktivity nejen v oblasti EVVO byly v r. 2013 realizo-

vány za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a ji-
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ných subjektů a soukromých osob (Josef Jirků, Jirků-Akvárium Přerov, Rotary Club 

Přerov, Mgr. Zdeněk Boháč, Konica Foto Studio, Tiefenbach, CITYNET Systems 

s.r.o.). (Město Přerov, 2014) 

 Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka 

ZUŠ nabízí možnost navštěvovat hudební, taneční a výtvarné kroužky, které využí-

vá přes 1000 žáků. Hlavním cílem této instituce je estetická výchova mladého člo-

věka, které nejen vhodně vyplňuje volný čas dětí, ale pozitivně přispívá 

k celkovému obohacení a rozvoji osobnosti. (Město Přerov, 2014) 

5.3 Strategické dokumenty 

Město Přerov se řídí v oblasti kultury 2 dokumenty: 

 Strategie cestovního ruchu Přerovska 

 Strategický plán ekonomického a územního rozvoj (Město Přerov, 2014) 

5.4 Klíčový aktéři z hlediska kultury 

 IMIT, s. r. o. 

Společnost IMIT, s. r. o. je provozovatelem Městského domu v Přerově. Tato spo-

lečnost má za povinnost každoročně uspořádat 5x koncert, 2x koncert vážné hudby, 

6x divadelní představení, 4x vystoupení amatérských souborů, 2x vystoupení bavi-

čů, 5x představení pro školy, 2x výchovné přednášky pro školy a 4x představení  

pro mateřské školy.  

Mimo výše uvedené využívá společnost IMIT, s. r. o. prostory k pořádání plesů  

nebo k prodejním akcím. 

Tato společnost dostává největší finanční podporu od města Přerova, kterou využí-

vá na pořádání plesů a jiných společenských akcí, na koncerty, divadelní  

představení. (Město Přerov, 2014) 

 Nadační fond Přerovského jazzového festivalu 

Nadační fond byl zřízen v roce 1993 za účelem rozvoje a podpory kulturních akcí 

v městě Přerově se zaměřením na jazzové koncerty, zvláště pak na významnou kul-
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turní akci s dlouholetou tradicí jakou je Přerovský jazzový festival s mezinárodní 

účastí. 

Loňský ročník festivalu se konal za finanční spoluúčasti Statutárního města Přero-

va, Olomouckého kraje a Ministerstva kultury ČR. Stálým partnerem je Precheza a. 

s. a oficiální sponzor projektu Česká spořitelna. Dalšími sponzory jsou například 

Vodovody a kanalizace Přerov, Hotel Fit, Mercedes-Benz, Petrof, Penzion Labuť, 

Dalkia Česká republika, Stavební bytové družstvo, Ing. Jiří Lajtoch – senátor, JuDr. 

Marie Neulsová a řada dalších. (Město Přerov, 2014) 

 TK Precheza Přerov o. s. 

TK Precheza Přerov disponuje jedním z největších tenisových areálů v ČR. Konají 

se zde tenisové soutěže, významnou událostí je také Tenisová akademie umělců a 

osobností – Akuna Cup, kde se už pátým rokem na tenisovém kurtu utkávají napří-

klad Helena Vondráčková, Leona Machálková, Josef Alois Náhlovský, Ivo Jahelka 

a mnoho dalších.  

Sponzory jsou Statutární město Přerov, TK Precheza, Akuna, DHL Global Forwar-

ding, Kemifloc, Pivovar ZUBR, Olomoucký kraj a OHL ŽS. (Město Přerov, 2014) 

 Nadační fond Přerov – Cuijk 

Tento fond vznikl za účelem zachování a rozvoje kultury, sportu, společenských 

vztahů a spolupráce mezi občany a spolky Statutárního města Přerova a města 

Cuijk v Nizozemí. Město Přerova poskytlo tomuto nadačnímu fondu finanční vý-

pomoc. Tyto prostředky byly využity v rámci vzájemné návštěvy občanů města 

Cuijk, při které proběhla návštěva přerovského pivovaru Zubr, společnosti Meopta 

a města Olomouce. (Město Přerov, 2014) 

 Folklorní soubor Haná Přerov 

Tento soubor se věnuje především zviditelnění hanáckým tancům a hudbě. Ve spo-

lupráci s občanským sdružením CUKRLE pořádají akce jako je Masopust, vynášení 

smrtky, pletení pomlázek nebo výroba adventních věnců. 

Folklorní soubor Haná Přerov spolupracuje s celou řadou institucí a firem, které jej 

podporují a těmi jsou Muzeum Komenského v Přerově, což je spolupořadatel festi-

valu V zámku a podzámčí a partner souboru při pořádání různých akcí, dále Občan-
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ské sdružení Cukrle Přerov, Statutární město Přerov, které poskytuje pravidelnou 

finanční podporu jak souboru, tak i festivalu. Další sponzorem je Olomoucký kraj, 

Hanácká kyselka s. r. o. Horní Moštěnice, A. W. spol. s r. o., Loštice, pravidelně 

poskytuje festivalu hanácké tvarůžky a Ministerstvo kultury České republiky, part-

ner festivalu a mnoho dalších. (Město Přerov, 2014) 

 DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s. 

Divadlo Dostavník je nositelem Ceny města Přerova. Patří v žánru hudebního diva-

dla ke stálicím na české amatérské scéně a po dobu 40 let je také nedílnou součástí 

přerovského regionu a Olomouckého kraje. 

Činnost Divadla Dostavník Přerov je realizována za finanční spoluúčasti Statutár-

ního města Přerova a Olomouckého kraje a také díky pravidelným či jednorázovým 

sponzorům. (Město Přerov, 2014) 

 Tělocvičná jednota Sokol Přerov 

Členové TJ Sokol Přerov se dobrovolně věnují sportům, aktivitám v oddílech so-

kolské všestrannosti a kulturní činnosti, především ve folklórních a loutkářských 

souborech. Loutkové divadlo je doménou přerovského Sokola. Hlavními sponzory 

jsou Statutární město Přerov, Olomoucký kraj a Česká obec sokolská. (Město Pře-

rov, 2014) 

5.5 Finanční výdaje na kulturu města Přerova 

Co se týče finanční stránky v oblasti kultury, zde má hlavní slovo Oddělení organi-

zační Magistrátu města Přerova, které komplexně zabezpečuje realizaci grantového 

programu a poskytuje další dotace v oblasti kultury, včetně kontroly a vyúčtování 

poskytnutých dotací. Ve spolupráci s ostatními odbory organizuje zahraniční styky 

zástupců města v rámci mezinárodní spolupráce. Jeho činnost dále spočívá napří-

klad v zabezpečování propagačních předmětů nebo organizaci kulturních a pietních 

akcí pořádaných městem. 

Také Oddělení komunikace a vnějších vztahů se angažuje v oblasti kultury.  

Spolupracuje při vydávání měsíčníku Přerovské listy, zabezpečuje vedení kroniky 
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města, ale také propaguje cestovní ruch, například pořádá různé veletrhy, výstavy a 

soutěže. 

V roce 2011 došlo k radikálním změnám organizačních jednotek dle nových odborů a  

ke komplexnímu převodu rozpočtu. 

 

Obrázek 6: Rozpočet města Přerova - Ostatní záležitosti kultury (orj. 110) 

(Město Přerov, 2014) 

Ze Závěrečného účtu a výroční zprávy jsem zjistila, že výdaje byly čerpány  

na kulturní akce pořádané Statutárním městem Přerovem, nad kterými přebíral záštitu pri-

mátor města Přerova. Dále také se výdaje týkaly nejen akcí zařazených do programu oslav, 

ale také to byly prostředky určené místním částem na kulturní program. (Město Přerov, 

2014) 

Z grafu vyplývá, že nejméně město investovalo v roce 2011 a to konkrétně 1 730 000 Kč. 

A nejvíce to bylo v loňském roce a to 3 285 000 Kč. Co se týče čerpání poskytnutý finanč-

ních prostředků, tak v této kategorii se v průměru vyčerpá 85 % poskytnutých peněz. 

Způsobeno to může být tím, že město si nadsadí částky, které investuje do oslav či kultur-

ního programu a skutečné výdaje se tedy liší. 
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Obrázek 7: Rozpočet města Přerova - Ostatní záležitosti kultury (orj. 120) 

(Město Přerov, 2014) 

Jak už jsem výše uvedla, Oddělení komunikace a vnějších vztahů se spolupodílí na vydá-

vání měsíčníku Přerovské listy, tudíž i část výdajů jde právě na tento účel a samozřejmě 

jsou také financovány práce spojené s vazbou kroniky.  

V roce 2010 tato kategorie nebyla zřízena, tudíž do ní neplynuly žádné finanční prostředky. 

V roce následujícím už to bylo necelých 173 000 Kč a z této částky nebyla pročerpána ani 

polovina. V roce 2012 avšak město navýšilo poskytovanou částku na 213 000 Kč, ale v ro-

ce následujícím ji opět ponížilo na 103 000 Kč a tato částka byla celá vyčerpána. 
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Obrázek 8: Rozpočet města Přerova - Zachování a obnova kulturních pamá-

tek (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) (Město Přerov, 

2014) 

V tomto případě se jedná o příspěvky placené pravidelně každý rok za členství ve Sdružení 

historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 

Zde se finanční prostředky mění jen nepatrným způsobem. V roce 2010 to bylo 48 000 Kč, 

v roce následujícím 43 000 Kč, a v letech 2012 a 2013 byly výdaje 46 000 Kč. 

 

Obrázek 9: Rozpočet města Přerova - Ostatní záležitosti kultury, církví a 

sdělovacích prostředků (KPOZ) (Město Přerov, 2014) 
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V tomto případě se jedná o výdaje určené na činnost komise pro občanské záležitosti, ošat-

né, výtvarné návrhy a tisky různých blahopřání, pohoštění, věcné a květinové dary, jubilej-

ní svatby, setkání s jubilanty a vítání občánků. 

Graf jasně ukazuje, že zde se nejedná o malé peněžní prostředky. Výdaje na výše uvedené 

činnosti byly nejnižší v roce 2011 a to 340 500 Kč, v roce 2012 to bylo o 234 500 Kč více a 

roce následujícím to bylo ještě navýšeno o dalších 30 000 Kč. V průměru bylo čerpáno  

96 %. 

 

Obrázek 10: Rozpočet města Přerova - Přímé podpory v oblasti kultury 

(Město Přerov, 2014) 

Co se týče přímé podpory, tak nejvíce finančních prostředků je přiděleno společnosti IMIT, 

s. r. o., kdy v roce 2011 to bylo 3 032 000 Kč, v roce 2012 a 2013 pak 2 750 000 Kč.  

Dalším subjektem, kterému se dostává značné podpory od města, je Nadační fond Přerov-

ského jazzového festivalu, které v roce 2011 obdržel 900 000 Kč a v následujících dvou 

letech vždy po 850 000 Kč. TK Precheza Přerov obdržela dotace v roce 2011 180 000 Kč a 

100 000 Kč v letech 2012 a 2013. Nadačnímu fondu Přerov – Cuijk město vyhradilo částky 

81 000 Kč v roce 2011, 61 000 Kč v roce 2012 a 100 000 Kč v roce 2013. Ostatní spolky 

jsou na tom pak podobně. Divadlu Dostavník a TJ Sokol Přerov byla přidělena stejná dota-

ce a to ve všech třech letech, tedy v roce 2011 šlo o částku 30 000 Kč a v následujících 

dvou obdobích se jednalo o 20 000 Kč a 25 000 Kč pro každého.  Folklorní soubor Haná se 

mohl těšit z finančních prostředků ve výši 70 000 Kč, 60 000 Kč a 60 000 Kč. V roce 2012 

výjimku tvořila TJ Spartak Přerov, která obdržela finanční prostředky ve výši 30 000 Kč. 
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Podrobný přehled přímé podpory v oblasti kultury je v příloze P I, II a III. 

 

Obrázek 11: Rozpočet města Přerova - Grantový program v oblasti kultury 

(Město Přerov, 2014) 

V rámci Grantového programu jsem spolky a sdružení rozdělila do 10 kategorií dle zamě-

ření a následně určila procento přidělených finančních prostředků.  

Ve všech třech sledovaných letech bylo nejvíce dotací poskytnuto sekci volnočasové spol-

ky, kam můžeme zařadit například Tělocvičnou jednotu Sokol Přerov, Divadlo Dostavník, 

Mateřské centrum Sluníčko a podobně. Největší dotaci obdržela právě již zmíněna TJ So-

kol Přerov, Astronomický klub Přerov, Divadlo Nad kinem atd.  

Společnost MOTOR EXPERT, s. r. o. se pomalu začíná dostávat do podvědomí díky spo-

lupráci například na folklorním festivalu V zámku a podzámčí nebo vypomáhá při hudeb-

ních koncertech, konaných na náměstí při městských oslavách. 

Jak jsem zjistila z prostudovaných žádostí, návrhů a podkladů fyzické osoby (FO), které si 

žádají o granty, využívají peníze na kulturní akce či divadelní představení v městských čás-

tech Přerova, pořádají besedy o cestování nebo díky dotaci mohou vytvářet umělecká díla. 

Z následujících grafů jasně vyplývá, kolik bylo v kterém roce přiděleno finančních pro-

středků určitým kategoriím. 
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Obrázek 12: Grantový program r. 2011 (Město Přerov, 2014) 

 

 

Obrázek 13: Grantový program r. 2012 (Město Přerov, 2014) 
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Obrázek 14: Grantový program r. 2013 (Město Přerov, 2014) 

 

 

Obrázek 15: Rozpočet města Přerova - Ostatní dotace v oblasti kultury 

(Město Přerov, 2014) 
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Obrázek 16: Rozpočet města Přerova - Ostatní záležitosti kultury 

 (Hvězdárna) (Město Přerov, 2014) 

Finanční prostředky byly čerpány na opravu elektronického zabezpečovacího systému a  

na revizi elektroinstalace. Jelikož dále finanční prostředky měly být využity na případné 

havárie a opravy, které nebylo nutno provádět, tyto prostředky nebyly vyčerpány. 

Hodnota vyčerpaných financí se pohybu kolem 16 %. 

 

Obrázek 17: Rozpočet města Přerova - Zachování a obnova kulturních památek (Městský 

dům, zámek) (Město Přerov, 2014) 
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V případě zámku byly finanční prostředky čerpány na vyúčtování elektrické energie vždy 

za určitý rok, na elektrickou energii, teplo, dále potom na stavební práce, jako jsou napří-

klad oprava komínů, instalace osvětlení při vstupu do zámku, servis klimatizačních jedno-

tek, zjištění příčin zatékání do věže zámku apod.  

Co se týče Městského domu, tak bylo realizováno například malování restaurace po zateč-

ení, oprava elektronického zabezpečovacího systému, renovace parketových podlah, oprava 

podhledu hlavního vstupu, oprava omítek a malování balkónu, oprava prasklého svodu atd. 

Jelikož Městský dům a zámek jsou hlavními představiteli kultury ve městě Přerově, je  

do nich investováno velké množství peněz. Nejvíce to bylo v roce 2010 a to suma 

1 710 000 Kč, kdy 875 000 Kč bylo určeno Městskému domu a 835 000 Kč bylo určeno 

zámku a naopak nejméně to bylo potom v roce následujícím a to 870 600 Kč. Zde je pro-

cento čerpání skoro 100 %. 

 

Obrázek 18: Rozpočet města Přerova - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kul-

turního, národního a historického povědomí (kaple, sochy aj.) (Město Přerov, 2014) 

Zde se jedná o čerpání finančních prostředků především na drobné úpravy kaplí či památ-

níků, ale také na nezbytně nutné opravy a údržbu.  

Do této kategorie město vkládá téměř stejné finanční prostředky každý rok. Jen v roce 2012 

to bylo okolo 1 000 000 Kč, tedy skoro dvakrát tolik než v jiných letech. 
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Obrázek 19: Rozpočet města Přerova - Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) (Město 

Přerov, 2014) 

Finanční prostředky byly využity na opravu Kulturního domu Dluhonice, Dělnického domu 

Lověšice a Kulturního domu Vinary. Opravy se týkaly například kanalizačního potrubí, 

WC, dešťového svodu, schodů, oken apod.  

 

Obrázek 20: Rozpočet města Přerova - Zachování a obnova kulturních památek (propaga-

ce, konzultace) (Město Přerov, 2014) 

Tuto kategorii na propagaci a konzultaci v oblasti kultury začalo město dotovat až v roce 

2013, a to částkou 50 000 Kč. 
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Finanční prostředky byly čerpány v rámci kampaně Dny evropského dědictví na podporu 

propagace památek. Byly pořízeny propagační materiály, plakáty a další reklamní materiál. 

5.5.1 Rozpočet města Přerova v letech 2012, 2013 a 2014 

V rozpočtu v roce 2012 do sekce Ostatní záležitosti kultury (orj. 110) bylo přiděleno  

2 595 00 Kč, v roce 2013 2 385 200 Kč, což je o 209 800 Kč méně a v roce následujícím, 

tedy 2014 to je o dalších 8 600 Kč méně. 

Pro Ostatní záležitosti kultury (orj. 120) bylo v roce 2012 určeno 133 000 Kč, v roce 2013 

jsou finanční prostředky poníženy o 30 000 Kč, tedy na 103 000 Kč a v roce následujícím 

je to opět více a to 113 000 Kč. 

Kategorie Zachování a obnova kulturních památek (neinvestiční transfery dobrovolným 

svazkům obcí) obdržely stejné finanční prostředky ve všech třech letech, a to částku  

46 000 Kč.  

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (KPOZ) obdržely v roce 2012 

575 000 Kč, rok poté to bylo o 30 000 Kč více a v roce 2014 byly finanční prostředky opět 

pokráceny o 40 000 Kč. 

Naopak na Ostatní záležitosti kultury, konkrétně na Hvězdárnu, je uvolněno v roce 2014  

o 2 000,00 Kč více jak v roce 2013. Avšak v roce 2012 příspěvek činil 30 000 Kč. 

Stejně tak na Zájmovou činnost v kultuře, což se týká kulturních domů, město Přerov vy-

členilo v roce 2012 65 600 Kč a v roce 2014 oproti roku 2013 o 124 400,00 Kč více.  

Na Zachování a obnovu kulturních památek město poskytlo dotaci ve výši 1 175 000 Kč 

pro rok 2012, v roce 2013 bylo poskytnuto 855 000 Kč, které konkrétně sloužily na revita-

lizaci Městského domu a zámku, v roce 2014 však tato částka je redukována  

na 815 000 Kč, ale oproti minulému roku slouží pouze pro opravy a údržbu přerovského 

zámku, nikoli Městského domu.  

Na Pořízení, zachování a obnovu hodnot místního kulturního, národního a historického 

povědomí, tj. kaple, sochy, busty apod. město vyčlenilo finanční prostředky v roce 2012 

téměř 1 400 000 Kč, skoro třikrát méně to bylo v roce 2013, konkrétně 572 000 Kč a 

v letošním roce 2014 132 400 Kč, tedy asi o 439 600 Kč méně než v roce 2013. 
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V rámci Zachování a obnovy kulturních památek, co se týče propagace a konzultace, tak 

tady byly finanční prostředky poníženy o 10 000 Kč. V roce 2012 tato sekce nebyla ještě 

zřízena, jak už jsem výše zmínila. 

 

Obrázek 21: Rozpis výdajů v oblasti kultury (Město Přerov, 2014) 

Podrobnější rozpis výdajů v oblasti kultury je v příloze P IV. 
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6 DOTAZNÍK 

XXX. Československý jazzový festival se uskutečnil 17. – 19. 10. 2013. Na tomto tříden-

ním hudebním festivalu se setkávají jazzové osobnosti z Česka a Slovenska i legendy klu-

bových i festivalových pódií z celého světa. Největší hvězdou tohoto ročníku byl Maceo 

Parker z USA, muzikant s čistokrevným funkovým rodokmenem. Leader funky kapely, zá-

roveň saxofonista a zpěvák a Buster Williams také z USA. 

Já jsem se toho festivalu zúčastnila a oslovila 30 zúčastněných, se kterými jsem udělala 

krátký dotazník. A výsledná data jsem následně dala do grafů. 

Dotazník (příloha P V) se skládal celkem z 11 otázek. Otázky se týkaly zejména toho, zda 

návštěvníci festivalu zakoupili jídlo či pití v restauraci Městského domu nebo v jakékoli 

restauraci ve městě, jestli se ve městě ubytovali nebo ve volném čase navštívili i jiné kul-

turní zařízení.  

Cílem dotazníku bylo zejména zjistit, jaký dopad po finanční stránce, má tento festival 

na město Přerov. Zde jsou některé vyhodnocené otázky. 

Na tento festival byly i dostání vstupenky typu ostatní (150 Kč – 380 Kč), permanentka 

(900 Kč) a VIP. U dotázaných bylo zjištěno, že 62 % zakoupilo typ ostatní, 20 % mělo 

koupenou permanentku na festival a 18 % obdrželo VIP vstupenku. 

Na otázku, zda si respondenti zakoupili jídlo nebo pití v restauraci Městského domu, 21 

osob uvedlo, že ano, zbylých 9 pak ne. 21 dotázaných si zakoupilo v Městském domě 

občerstvení v průměrné hodnotě 341 Kč. Nejčastější utracená hodnota byla 500 Kč. 

Další otázka se týkala taktéž jídla a pití avšak v restauraci, kavárně či baru v Přerově mimo 

Městský dům. Mimo Městský dům si malé občerstvení koupilo 19 respondentů, kteří 

utratili v prúměru 365 Kč, nejvyšší uvedená hodnota byla 1 500 Kč a nejčastěji uváděná 

částka 200 Kč. 

Během návštěvy města městskou hromadnou dopravu využilo 9 % z dotázaných 

návštěvníků, TAXI službu užilo 20 % dotázaných a utratili v průměru 150 Kč a 71%, což 

je 25 dotázaných použilo vlastní osobní automobil nebo přišli na festival pěšky. 9 z nich 

uvedlo konkrétně, že využili vlastní chůzi. 

Většina návštěvníků byli přímo z Přerova, tudíž využití ubytovacích služeb by bylo zbyteč-

né. Přeci jen 2 respondenti využili hotel či penzion ve městě a za tyto služby zaplatila 
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v průměru 6000 Kč. Velmi důležitou otázkou bylo, zda respondenti navštívili i jiné kultur-

ní zařízení, kulturní nebo sportovní akci. 

 

Obrázek 22: Graf Návštěva kulturního zařízení v Přerově (Město Přerov, 2014) 

Na tuto otázku odpovědělo 27 návštěvníků negativně a pouze 3 z dotázaných využili 

návštěvu města i pro jiné kulturní účely. 

Poslední otázka dotazníku se ptala respondentů na věk. Tato informace je velmi podstatná 

z toho důvodu, abychom dokázali určit věkovou strukturu návštěvníků festivalu. Z 30 do-

tázaných spadalo do kategorie 60 let a více 12 osob, což je skoro polovina. 7 osob uvedlo 

kategorii 30 – 44 let, 6 osob méně než 29 let a do kategorie 45 – 49 let se zařadilo  

5 osob.  

 

Obrázek 23: Věk respondentů (Město Přerov, 2014) 
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7 KALENDÁŘ AKCÍ 

Ve městě Přerově se celoročně konají různé společenské akce, výstavy, hrají se divadelní 

představení, jak s amatérskými, tak i profesionálními herci. Několikrát do roka sem zavítají 

herci z vybraných pražských divadel. Je také myšleno na ty nejmenší, pro které jsou připra-

vena divadelní přestavení či přestavení v Loutkovém divadle.  

V následující tabulce je přehled toho, co se v tomto roce již odehrálo nebo teprve se chystá.  

Po celý rok 2014 je k dispozici expozice Učitelé – šiřitelé myšlenek J. A. Komenského, 

která je připravena v přerovském zámku, kde je dále k vidění socha Jana Amose  

Komenského.  

Muzeum Komenského zase láká na celoroční výstavu o minerálech. 

Nejvíce akcí se v první polovině roku uskutečnilo v měsíci březnu a dubnu, kdy na pro-

gramu bylo například vystoupení dobrovolnického divadla Dostavník, zahrála zde legen-

dární skupina Katapult, zastávku na svém turné si zde udělaly skupiny Arakain a Dymytry. 

Měsíc duben se nesl ve znamení oslav Velikonoc, tudíž nesměly chybět velikonoční výsta-

vy či městské oslavy. Tento měsíc je také významný pro nadšence jazzové hudby, neboť se 

konal již 31. ročník Československého jazzového festivalu – Matějská jazzová pouť.  

Městská knihovna v Přerově vyhlásila měsíc březen jako Měsíc čtenářů, kdy si klade za cíl 

vyzdvihnout společenský význam četby a zvýšit její atraktivitu, propagovat činnost kniho-

ven a informačních center mezi širokou veřejností, zvýšit zájem o služby knihovnických 

zařízení. 

Dne 28. března skončila výstava Přerov – příběh staré cesty, která mapovala různé situace, 

které se buď odehrály, nebo mají co dočinění s polohou města. K dispozici bylo i několik 

rekvizic, které se návštěvníci mohly přímo na sobě vyzkoušet. 

Akce konané ve druhé polovině roku zatím nejsou oficiálně představeny, ale v měsíci říjnu 

proběhne další ročník již zmiňovaného Československého jazzového festivalu, na kterém 

nebudou chybět opět světový umělci. 
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Tabulka 2: Kalendář akcí v Přerově (vlastní zpracování) 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

            

            

            

            

            

            

            

       Legenda: Divadlo   

        Hudba   

        Městská oslava   

        Společenská akce   

        Výstava   

        Vzdělání   
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8 ZHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ 

Jako jedno z řešení, které by určitě městu Přerovu pomohlo, nejen v oblasti kultury, by 

byla výstavba dálnice, které by město napojila na hlavní tahy. Turisté by se tak snáze 

dostaly do města, resp. na kulturní události. 

Dalším řešením by bylo vytvořit projekt, který by zmapoval kulturní politiku města 

podobného velikostí Přerovu. Město by se mohlo inspirovat, a pokud by se našlo něco, 

co by mohlo být i pro občany a turisty města Přerova lákavé, stálo by to za zkoušku, 

aby se zvýšilo povědomí celkově o Přerovu, ale především by se zvedla úroveň kultury 

města.  

Od věci by nebylo udělat anketu a snažila se zjistit, co zde občanům města nejvíce 

chybí, co by uvítali a co naopak jsou zbytečně vyhozené peníze v této oblasti. 

Myslím si, že například divadlo, by obyvatelé města uvítali. Nejbližší je buď to 

v Olomouci, nebo ve Zlíně. V poslední době je ve městě plno nevyužitých objektů, a 

pokud se o ně nezačnou majitelé starat, tak budou jen ničit vzhled města. 

Jedním z takových dalších kroků ke zkulturnění města bude celkové rekonstrukce ob-

chodního domu Prior, která je v plánu minimálně 3 roky. Každé větší město má ob-

chodní středisko, kam si lidé mohou zajít na nákupy nebo pouze se odreagovat.  
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ZÁVĚR 

Má bakalářská práce byla rozdělena na dvě větší části. Ta první, teoretická, si kladla za cíl 

nejprve objasnit základní pojmy a ve druhé části, té praktické, se tyto pojmy aplikovaly  

na konkrétní problémy. 

Cílem této práce bylo analyzovat kulturní politiku města Přerova a určit, jaké dopady co se 

po stránce finanční týče, mají kulturní akce ve městě pořádané. 

Město Přerov láká návštěvníky především na památky, historické jádro města nebo na vý-

stavy, které se konají v místních galeriích.  

Díky pobytu Jana Amose Komenského a Jana Blahoslava na území Přerova, zde bylo vy-

budováno muzeum, které láká turisty z celého světa na expozice, týkají se právě již zmíně-

ných pánů. V Muzeu Komenského je vytvořeno několik dobových tříd, tak jak to bývalo 

právě za dob J. A. Komenského, přezdívaného jako učitele národů. 

Dominantou města je beze sporu naleziště lovců mamutů včetně naučné stezky „Předmos-

tím až do pravěku“. Byly zde nalezeny kosterní pozůstatky z poslední doby ledové.  

Jak již několikrát v této práci bylo zmíněno, největší kulturní akcí, která se již každoročně 

po 30 let koná je Jazzový festival. V rámci festivalu jsem dělala krátký dotazník, se kterým 

jsem se obrátila na 30 respondentů. Bylo zřejmé, že tuto akci navštěvují spíše lidé vyššího 

věku a většinou z blízkého okolí Přerova, tudíž neutratí mnoho finančních prostředků na-

příklad mimo Městský dům, kde se celá akce koná a ani nenavštíví žádnou jinou kulturní 

událost. 

Důležitou roli pro kulturu města hrají klíčové společnosti a firmy, které jsou buď to pořa-

dateli, provozovateli nebo sponzory kulturní událostí. 

Co se týče finanční stránky města v oblasti kultury, tak město v posledních letech neinves-

tovalo žádné horentní sumy do oprav či inovací některého ze svých objektů. Výdaje si drží 

v podobných číslech, jako tomu bylo minulý rok. Konkrétně tedy, plánované výdaje v ob-

lasti kultury byly vyčísleny v roce 2012 na 5 959 600 Kč, na rok 2013 4 787 300 Kč a 

v roce 2014 je to 4385 500. 

Nejvíce finančních prostředků putuje na městské oslavy a na akce, které jsou pořádané  

pod záštitou primátora. 
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V závěru práce jsem vytvořila rozpis akcí, které se buď to konaly, nebo budou konat 

v tomto kalendářním roce. Jsou rozděleny tematicky, aby bylo vidět, která kategorie má 

největší zastoupení. 

Co se celkově týká kulturní politiky ve městě, není na tak špatné úrovni. Město však ne-

chystá žádný zásadní projekt na zkvalitnění kulturních služeb, tudíž si myslím, že se tato 

úroveň bude držet i nadále, popřípadě klesat.  

I když má Přerov strategickou pozici, jisté nevýhody, které brání turistům navštívit město, 

existují. Nejzávažnější je absence dálnice, která by město spojovala s okolními městy a 

ulehčila tak dopravu. Další problém bych viděla například v tom, že město nedostatečně 

propaguje akce, na které by jistě zavítali davy návštěvníků.  
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TURY V LETECH 2012 – 2014 (MĚSTO PŘEROV, 2014) 

 

 

 2012 2013 2014 

Ostatní záležitosti kultury (orj. 110) 2 595 000 Kč 2 385 200 Kč 2 376 600Kč 

Ostatní záležitosti kultury (orj. 120) 133 000 Kč 103 000 Kč 113 000 Kč 

Zachování a obnova kulturních pamá-

tek (neinvestiční transfery dobrovol-

ným svazkům obcí) 

46 000 Kč 46 000 Kč 46 000 Kč 

Ostatní záležitosti kultury, církví a 

sdělovacích prostředků (KPOZ) 
575 000 Kč 605 000 Kč 565 000 Kč 

Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna) 30 000 Kč 25 000 Kč 27 000 Kč 

Zachování a obnova kulturních pamá-

tek (Městský dům, zámek) 
1 175 000 Kč 855 000 Kč 815 000 Kč 

Pořízení, zachování a obnova hodnot 

místního kulturního, národního a his-

torického povědomí (kaple, sochy aj.) 

1 340 000 Kč 572 000 Kč 132 400 Kč 

Zájmová činnost v kultuře 

(kulturní domy) 
65 600 Kč 146 100 Kč 270 500 Kč 

Zachování a obnova kulturních pamá-

tek (propagace, konzultace) 
- 50 000 Kč 40 000 Kč 
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