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turismu v obci.
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Strategie rozvoje turistického ruchu

1 ÚVOD
Jednou z rozvojových priorit Čelčic je podpora a rozvoj turistického ruchu v obci
a přilehlém regionu. Obec vnímá cestovní ruch, dále jen CR, především jako
aktivitu s vysokým dopadem na ekonomické subjekty a rozpočet obce, ale také
jako prostředek pro komplexní rozvoj území, místních památek i aktivizaci
veřejného života.
Úkolem tohoto dokumentu je tedy zanalyzovat obec i celý region z hlediska
aspektů důležitých pro turistiku a navrhnout vhodné priority dalšího rozvoje.
Strategie tedy slouží jako podklad pro další plánování rozvojových aktivit
v oblasti cestovního ruchu.
Samotná

strategie

má

tři

základní

části,

analytickou,

návrhovou

a implementační. Analytická část nejprve definuje zájmové území z hlediska
obecných charakteristik a také dle specifik v cestovním ruchu. Ze získaných dat
je sestavena SWOT analýza, která odhaluje silné i slabé stránky v oblasti
cestovního ruchu, ale také příležitosti, které výchozí podmínky pro rozvoj
cestovního ruchu v oblasti nabízí a naopak hrozby, které mohou při vzniku
určitých situací nastat. Návrhová část obsahuje přehled jednotlivých návrhů
prioritních oblastí v rámci strategie rozvoje turistického ruchu. V implementační
části jsou poté rozpracovány konkrétní aktivity včetně finanční a personální
odpovědnosti, které napomohou Čelčicím, aby se v horizontu několika příštích
let stali atraktivní a vyhledávanou turistickou destinací v regionu, s kvalitními
životními podmínkami místních obyvatel.
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2 ANALYTICKÁ

ČÁST
Analytická část má poskytnout informace a znalosti potřebné pro strategické
plánování z hlediska cestovního ruchu. Z výsledků analytické části bude
formulována návrhová a implementační část tohoto dokumentu.

2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Na základě poznatků a popisu současné situace v obci lze vyvodit závěry
a stanovit budoucí kroky významné pro rozvoj turismu v zájmovém území.

2.1.1

Poloha obce

ČELČICE

2

Strategie rozvoje turistického ruchu
Obec Čelčice je středně velká
ves, ležící přibližně jedenáct
kilometrů

severozápadním

směrem od Kojetína a asi 9
km

jihovýchodně

od

Prostějova. Obec se rozkládá
v nadmořské výšce 209 m n.
m.

na

svahu

posledního

výběžku malebné Drahanské
vrchoviny, který se mírně
svažuje

k

severovýchodu

a přechází v rovinnou krajinu
při řece Valové a Moravě.
K 31.

12.

2019

měla

obec 521 obyvatel.
V

rámci

administrativního

členění obec Čelčice náleží do
správního

obvodu

s rozšířenou
Prostějov

v

obce

působností
Olomouckém

kraji. Obec Čelčice je součástí
DSO Mikroregionu Prostějovvenkov. Správní území obce
má celkovou rozlohu 491,24
ha, z toho cca 88 % tvoří
zemědělská

půda,

0,5

%

lesy, 1,5 % zastavěné plochy,
%skládají
vodní pouze
plochy z ajednoho
8 %
2 % vodní plochy a 8 % ostatní plochy. Čelčice2 se
katastrálního území.

ostatní
plochy.
V blízkém sousedství se
nachází
několik obcí. Na

severozápadní straně sousedí Čelčice s Čehovicemi, na západě se Skalkou, na
jihu s Pivínem, na jihovýchodní straně s Klenovicemi na Hané a na
severovýchodě s Ivaní.
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2.1.2

Historický vývoj

První písemná zpráva o obci je již z roku 1078 mezi osadami konkrétně
jmenovanými na zakládací listině benediktínského kláštera Hradisko (též
Klášterní hradisko) u Olomouce. Své jméno dostala ves patrně podle svého
zakladatele Čelky, o kterém však nejsou žádné bližší informace.

„První zmínka o obci je z roku 1078.“
Jiné zdroje se zase zmiňují o obci až v roce 1342, kdy se v zápisech objevuje
Racek z Čelčic. Zemanská držba této obce skončila v roce 1490, kdy ji bratři z
Čertoryjí prodali za 620 zlatých uherských do majetku Ctiboru Tovačovskému
z Cimburka. Tím se obec stala nedílnou součástí tovačovského panství. Čelčice
byly odpradávna vesnicí s ryze zemědělským charakterem. Kromě hospodářů
působili v obci již jen drobní řemeslníci. Výraznou pomocí pro zdejší hospodáře
bylo zprovoznění trati z Prostějova do Nezamyslic a Brna už v roce 1870.
Původní zástavba historické návsi si stále zachovávala původní zemědělský ráz
s charakteristickými selskými usedlostmi ve tvaru podkovy otevřené pouze na
západní straně. I přesto, že znak obce nese medvěda s
červenými drápy, s historickými událostmi to nemá, co
dočinění. Zvíře bylo do obecního znaku převzato z erbu rodu
vladyků z Čertoryjí.

Plocha návsi bývala často dodatečně

zastavována shlukem dalších chalup, ty se nacházely po
obou krajích vsi.
Co se týče širších vztahů, vesnice si udržovala tradiční vazby na sousední obec
Klenovice na Hané, kde se nacházela fara, pošta i škola, do které museli děti
z Čelčic původně docházet. Vlastní školní budovu postavila obec Čelčice až
v roce 1888. Škola zde existovala až do roku 2001, kdy byla uzavřena. Před
školou, která dnes slouží jako budova Obecního úřadu a knihovny, stojí krásné
sochy sv. Cyrila a Metoděje. Přestože v minulosti patřila obec k politické správě
Přerova

a

do

soudního

okresu

Kojetín,

obchodní

styk

fungoval

výhodnějšímu dopravnímu spojení spíše s nedalekým Prostějovem.
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2.1.3 Přírodní podmínky
Území obce se rozkládá v údolí mírně zvlněné sprašové pahorkatiny a vykazuje
poměrně malou výškovou členitost. Geomorfologicky náleží zájmové území do
soustavy Vněkarpatských sníženin a celku Hornomoravský úval, který je
zastoupen podcelkem Prostějovské pahorkatiny (okrsek Kojetínská pahorkatina
a Romžská niva). Romžská niva je akumulační rovina podél řeky Romže
v rozšířené části zvané Prostějovská kotlina.

Kojetínská pahorkatina je okrsek tvořený rovinnou pahorkatinou, v jejímž
geologickém

složení

převládají

proterozoické

břidlice,

droby,

pískovce,

vápence, jílovce a slínovce. Svými akumulačními formami ukazuje strukturní
denundační povrch vytvořený příbojovou činností křídového moře. Geologické
podloží je tvořeno třetihorními písky, štěrky a jíly. Půdní pokryv je zastoupen
typickými černicemi a černozeměmi. Z klimatologického hlediska spadá celé
území do teplé oblasti T2, která je charakteristická mírně vlhkým a krátkým
létem a suchou zimou s mírnými teplotami. Průměrná roční teplota se pohybuje
kolem 8-9 stupňů Celsia.

„Průměrná roční teplota 8-9° Celsia.“
Nejdůležitějším vodním tokem na území obce je říčka Romže (Valová), která
protéká západní částí Čelčic. Tento tok s povodím 456,53 km2 odvodňuje velkou
část Prostějovska. Romže pramení u vesnice Dzbel v nadmořské výšce 492 m,
teče jihovýchodním směrem a u obce Uhřičice se zprava vlévá do Moravy
v nadmořské výšce 192 m. Dolní tok Romže (pod Prostějovem) se někdy
nazývá Valová. Dalším významným vodním tokem protékajícím přímo Čelčicemi
je potok Okenná, pramenící jihozápadně od obce Pivín na Prostějovsku. Jedná
se o pravostranný přítok Valové.
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2.1.4

Obyvatelstvo

Ke konci roku 2019 v obci Čelčice žilo celkem 521 obyvatel, z toho
259 mužů a 253 žen. Průměrný věk obyvatel obce je 43 let, což
je mírně vyšší hodnota při srovnání s celou Českou republikou
(průměrný věk ČR 42,2 let). To poukazuje na trend stárnutí
obyvatelstva v obci. Hustota zalidnění činí 104 obyvatele/km2.

VÝ VO J PO Č T U O B Y VAT EL
580
570

569

560
550
540

521

530
520
510

ROK

Obr. 1: Vývoj počtu obyvatel v Čelčicích od roku 2000 do roku 2018

Jak je vidět z obrázku č. 1, od roku 2001 počet obyvatel pozvolna klesá, a další
pokles počtu obyvatel lze očekávat i v budoucnu.
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2.1.5

Ekonomika a situace na trhu práce

Dle registru ekonomických subjektů bylo v obci Čelčice registrováno celkem 95
podniků (k 31. 12. 2019). Nejvíce z nich, 58 %, působilo v terciérním sektoru
(obchod, doprava, služby), což je pozitivním zjištěním z hlediska rozvoje
turismu a poskytovaných služeb.

„58 % obyvatel pracuje ve službách.“
Do sekundárního

sektoru,

tedy průmyslu

a

stavebnictví,

spadá

36

%

pracovníků. V primárním sektoru, tedy v zemědělství, pracují asi 6 % občanů.
Význam zemědělství je dán především nížinatou polohou obce v oblasti úrodné
Hané.

2.1.6

Dopravní obslužnost a infrastruktura

Dobrá dopravní obslužnost i dostupnost obce je důležitým faktorem nejenom
z hlediska celkového rozvoje obce, ale i cestovního ruchu. Katastr obce Čelčice
leží na významném dopravním tahu silnice II/367, která vede z Prostějova přes
Kojetín až do Kroměříže. Silnice je dlouhá 37 km a prochází dvěma kraji
a čtyřmi okresy. Díky tomu je obec dobře dopravně dostupná. Z obce vede také
státní silnice III. třídy č. 36717 přes obec Skalka směrem na Výšovice.

„Významný dopravní tah je silnice II/367.“
Obec Čelčice je napojena na Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje
(IDSOK). Dopravní obslužnost obce je zajišťována v rámci IDSOK linkami
autobusové dopravy, konkrétně podnikem FTL – First Transport Lines, a.s.
Ve většině případů jde o autobusové linky, které zajišťují dopravní obslužnost
mezi městem Prostějov a obcí Dřínov.
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Územím prochází železniční trať č. 301 Olomouc – Prostějov – Nezamyslice,
která se napojuje v Olomouci na železniční trať č. 270 (koridor) směrem na
Prahu a Bohumín, a v Nezamyslicích se napojuje na trať č. 300 Přerov – Brno.
Vlakové spojení je zajištováno zejména osobními vlaky, jejichž výhodou je
možnost přepravy jízdního kola, které mohou využít cyklisté pro přiblížení do
zájmové destinace. V Prostějova je pak možno přestoupit na navazující vlakové
či autobusové spoje do jiných destinací. Zároveň je zde také například zajištěn
v letní sezoně cyklobus, který spojuje Prostějov s Protivanovem a Prostějov
s Jedovnicemi, které jsou branou do Moravského Krasu.

„V obci je železniční stanice Čelčice.“
Současný stav komunikací na katastrálním území obce je vyhovující.
Komunikace, jež spadají pod správu kraje nelze přímo ovlivnit, nicméně jejich
kvalita je důležitá z důvodu pozitivního vlivu nejen na rozvoj cestovního ruchu,
ale celkový rozvoj obce. Do budoucna bude potřeba řešit i intenzitu dopravy a
s tím spojenou zvýšenou hlučnost především na tahu II/367 Prostějov –
Kojetín.
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2.1.7

Cyklistická infrastruktura

Díky umístění obce Čelčice v rovinaté oblasti Hané jsou zde ideální podmínky
pro cyklistiku. V okolí obce Čelčice se také nachází poměrně hustá síť značených
cyklistických tras i cyklostezek.

EUROVELO 9/ CYKLOTRASA Č. 5 Trasa je součástí
mezinárodní evropské cyklistické sítě stezek spojující Baltské
a Jaderské moře. Nejbližší napojení je ve městě Prostějov, do
kterého se dá z Čelčic snadno dostat po cyklostezce č. 5250.
MORAVSKÁ STEZKA Cyklotrasa č. 4 má více než 300 km a
vede napříč Moravou od polských hranic až na jižní Moravu
povětšinou kolem řeky Moravy. Nejbližší napojení na tuto
cyklotrasu je ve městě Tovačov, jež je vzdáleno 8 km od
Čelčic.
CYKLOTRASA 5013 začíná v Prostějově a vede přes
Hanácké obce (Určice, Výškovice, Skalka) až do přírodního
parku Chřiby. Nejbližší napojení na tuto cyklotrasu je buďto
v obci Skalka (2 km) či v Klenovicích na Hané (také 2 km).

CYKLOSTEZKA PROSTĚJOV – KLENOVICE NA HANÉ
Č. 5250 Cyklostezka s asfaltovým povrchem pro pěší,
cyklisty a bruslaře spojující město Prostějov s obcemi
Bedihošt, Čehovice, Čelčice a Klenovice na Hané v délce 10
km. V Čelčicích je možno odbočit i do obce Skalka.
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Nejdůležitější infrastrukturou pro nemotorová vozidla je bezesporu cyklotrasa
č. 5250, jež propojuje město Prostějov s obcí Klenovice na Hané. Trasa z Čelčic
do Prostějova je vedena podél železničních kolejí po vybudované cyklostezce.
Ve směru Klenovice na Hané je trasa umístěna vedle silnice pod označením
5250A. Technický stav této cyklostezky je uspokojivý, avšak je potřeba
pravidelná údržba, případně i vybudování menších odpočívadel na trase. Stezka
je vhodná také na in-line bruslení či pěší. Přímo v Čelčicích je možno odbočit
do obce Skalka, kde se nachází lázně s léčivými prameny (2 km). Mezi obcemi
však již nepokračuje samostatná cyklostezka a cesta je značena jako cyklotrasa
č. 5250, jež vede po silnici III. třídy. Z této cyklotrasy lze odbočit i k vodní
nádrži Čelčice, kde je možnost odpočinku.

„Nejvýznamnější cyklotrasa v obci č. 5250.“
Prostějov-Klenovice na Hané.“

Dle aplikace Strava Heat maps, jež zobrazuje oblíbenost jednotlivých cest lze
říci, že vybudovaná cyklostezka je cyklisty často využívána při jejich cestách.
Navazující cyklotrasa po silnici č. III/36717 ve směru Skalka je využívána
s podobnou frekvencí.
Co se týče cyklistické infrastruktury (cyklostezky,
cyklotrasy) na území MAS Prostějov-venkov, do
kterého Čelčice patří, tak ta je poměrně rozsáhlá, na
celkovou rozlohu území připadá 68 km cyklotras a
14,5 km cyklostezek, tj. celkem 82,5 km. Cyklotrasy
jsou převážně vedeny po místních komunikacích a
jsou hodnoceny jako lehké cyklotrasy v rovinatém terénu. Páteřní je cyklotrasa
č. 5, která protíná území MAS v délce přibližně 17 km a spojuje Brno a Hať
(Moravskoslezský kraj, okres Opava). Ostatní cyklotrasy jsou IV. třídy, tedy
regionálně-místního

charakteru.

V

regionu

je

plánováno

rozšíření

sítě

cyklostezek a opravy stávajících, aby se zlepšila bezpečnost občanů a dětí
cestujících na kole za zaměstnáním a do škol.
Obec má v rámci rozvoje cyklistické dopravy na svém území potenciál napojení
na současnou síť cyklotras v okolí. Do budoucna jsou již uvažovány také
některé záměry, které by podpořily rozvoj cestovního ruchu a cykloturistiky.
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2.1.7.1

Cyklistický mobiliář
Co se týče prvků mobiliáře vztahujících se k cyklistice, tak
v obci jsou zastoupeny v přiměřeném množství. Stojany na
kola se nachází zejména u důležitých míst jako je obecní
úřad nebo obchod. Jejich stav je uspokojující. V obci se
nenachází žádná turistická tabule, která by zobrazovala

území Čelčic a dostupné cykloturistické trasy v okolí s případnými tipy na výlet.

Obr. 2: Stojan na kola před budovou OÚ
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2.1.8

Turistická infrastruktura

Obcí nevedou žádné významnější turistické trasy. Pro lehkou pěší turistiku je
možno využít polních cest, které jsou v blízkosti Čelčic a zavedou návštěvníky
k vodní nádrži Skalka či do okolních obcí. Nejbližší značené turistické trasy se
nachází v nedaleké obci Skalka, jenž skýtá turisticky atraktivní místa. V případě
zájmu je možné využít zelenou turistickou trasu či místní trasy (modrá
a červená). Z Čelčic jsou tyto trasy vzdálené pouhé 2 km, proto jsou atraktivní
tipy na pěší či cyklistický výlet.
Tab. 2: Značení turistických tras v blízkosti obce Čelčice
Značení

Směr trasy

Vzdálenost

Trasa 9523

Místní trasa: Lázně Skalka – U Jezírek – U Kříže –
Lázně Skalka

3 km

Trasa 9509

Místní trasa: Lázně Skalka – U jezírek – U kříže –
Lázně Skalka

3 km

Okružní trasa: Lázně Skalka – Pivín – Lázně Skalka

6 km

Zelená 4600

2.1.9

Ubytovací a restaurační zařízení

Aktuálně v obci Čelčice není k dispozici žádné zařízení, které by poskytovalo
stravovací či ubytovací služby. Je zde pouze hospoda, ve které se však nevaří.
Nejbližší restaurace se nachází v nedalekých obcích Klenovice na Hané či
Skalka, kde jsou rovněž poskytovány i služby ubytovací. Vzhledem k menším
vzdálenostem mezi obcemi je možné navštívit i jiná ubytovací a restaurační
zařízení v Mikroregionu Prostějov-venkov, případně i přímo ve městech
Prostějov či Olomouc. V rámci zkvalitnění nabídky služeb by bylo příhodné
podpořit rozvoj stravovacích služeb přímo v obci.
Absenci těchto služeb také zmiňovali respondenti v dotazníkovém šetření, podle
jejich názoru v obci schází především stravovací zařízení (27 %), ubytovací
zařízení poté uvedlo 7 % z nich.
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2.2 CESTOVNÍ RUCH
Cestovní ruch je již dnes jedním z nejvýznamnějších odvětví ekonomiky ČR,
avšak rezervy v jeho rozvoji jsou stále velké. Kulturní a přírodní bohatství
ztělesněné historickými památkami, tradicemi či různými druhy chráněných
území je nejen neodmyslitelnou součástí většiny českých regionů, měst a
mnoha obcí, ale patří také k jejich největším přednostem.

2.2.1

Základní pojmy

Vymezení následujících pojmů vychází z definic Světové obchodní organizace
(WTO).

1

Cestovní ruch – vyjadřuje dočasnou změnu místa pobytu, tj.
cestování a přebývání mimo místo trvalého bydliště, ne déle než
1 rok, zpravidla ve volném čase za účelem rekreace, rozvoje
poznání a spojení mezi lidmi.
Turista – dočasný návštěvník, který se zdrží v zemi alespoň 24 hodin
(jedno přenocování), ne však déle než 1 rok.
Výletník – se zdrží v navštíveném místě pouze jeden den, aniž by
přenocoval.
Destinace – definována jako navštívené místo či turistická oblast,
která hraje zásadní roli v uskutečnění cesty.
Průmysl cestovního ruchu – je souhrnem podnikatelských aktivit
a hmotných podmínek cestovního ruchu, tedy soubor hotelnictví,
restauračního

stravování,

činnost

cestovních

kanceláří

a doprovodných služeb.

1

PEPRNÝ, Aleš. Cestovní ruch. [online]. Brno: Mendelova Univerzita, 2006. [cit. 2017-04-24].
Dostupné z: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?opora=116

13

Strategie rozvoje turistického ruchu

2.2.2

Typy cestovního ruchu dle motivace

Jednotlivé definice vychází z publikace Management kulturního cestovního
ruchu, která byla zpracována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
•

2

Sportovní cestovní ruch
Tento typ CR představuje jednu ze specifických forem cestování
a zároveň významný soubor produktů cestovního ruchu. Jedná se
o současný trend v trávení volného času, jehož hlavní náplní je
sportovní vyžití a fyzická aktivita.

•

Rekreační cestovní ruch
Tento rozšířený typ cestovního ruchu je realizován většinou ve
vhodném rekreačním prostředí, jehož příznivé účinky jsou využívány
za účelem regenerace fyzických a duševních sil člověka, příkladem
mohou být lázeňské pobyty. Není vnímán jen jako pasivní odpočinek,
ale obvykle je spojen s aktivním pobytem v dané destinaci.

•

Kulturně poznávací cestovní ruch
Je zaměřený především na poznávání historie, kultury, tradic a zvyků
vlastního i jiných národů. Cíle jsou různorodé: od kulturní krajiny, přes
církevní památky, až po hrady a zámky.

•

Cestovní ruch orientovaný na turistiku v přírodě
Přestože přírodní prostředí je základním atributem celé řady typů
cestovního ruchu, jeho hlubší poznání může být rovněž dominantním
motivem. Cestovní ruch orientovaný na poznávání přírody se
zaměřuje na poznávání reliéfu krajiny, geologických útvarů, místních
zvláštností a jiných chráněných území.

KESNER et al. 2008. Management kulturního cestovního ruchu [online]. Praha: Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, 2008. Dostupné také z: https://www.mmr.cz/getmedia/efcd9671-4737427b-bab5-1b6be507e800/GetFile10_1.pdf
2
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2.2.3

Turistické cíle a atraktivity v Čelčicích a okolí

I přes svou menší rozlohu, má obec Čelčice i její okolí svým občanům i
návštěvníkům co nabídnout. Můžeme zde definovat 4 základní typy cestovního
ruchu:
Sportovně
zaměřený

Kulturně
poznávací

Přírodně
turistický

Lázeňsky
Rekreační

Sportovněturistický
Při hledání
přírodního a kulturního dědictví se turisté zaměřují na široký okruh
různých pozoruhodností a aktivit určených k uspokojení rozličných potřeb, ať
jde o potřeby v oblasti poznávání, relaxace, rekreace nebo prožitého
dobrodružství a jiné. Některé jsou spíše sezónní, ale většinu aktivit lze provádět
po celý rok nebo i v mezisezóně (což umožňuje prodloužení turistické sezóny).
Níže proto budou popsány veškeré turisticky atraktivní lokality, jež mohou být
hlavním motivačním faktorem k návštěvě obce Čelčice a jejímu okolí.
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2.2.3.1

Sportovně
zaměřený
CR

AKTIVNÍ DOVOLENÁ NA KOLE
Dovolená na kole je trendem poslední doby a cykloturistika se dnes těší stejné
oblibě jako pěší turistika. Při dovolené na kole lze prozkoumávat přírodní
scenérie a zároveň obdivovat historické památky a další krásná a zajímavá
místa, která se v blízkosti obce nacházejí. Obec Čelčice má výhodnou polohu
v rámci cykloturistické sítě na Moravě. Díky cyklostezce č. 5220, jež prochází
obcí Čelčice, mohou cyklisté poznat autentickou krajinu regionu Haná. Jde
o významnou zemědělskou a kulturně bohatou oblast. Hlavní centra Hané se
nacházejí okolo řek Moravy a Hané, kromě Olomouce mezi ně patří Přerov,
Prostějov, Tovačov, Šternberk, Litovel a další. Cyklostezka zavede návštěvníky
právě do jednoho z těchto měst – Prostějova, který poskytuje spoustu dalších
příležitostí pro volnočasové vyžití. Mimo jiné je možné v obci Čelčice odbočit do
nedaleké obce Skalka, kde se nachází menší lázně s léčivými účinky. Jak již
bylo zmíněno v kapitole 2.1.6., mimo cyklostezky zde najdeme také mnoho
cykloturistických tras, které vedou v okolí Čelčic. Lze si vybrat z velkého
množství již existujících tras různých vzdáleností. Díky nenáročnému terénu
převážně rovinaté Hané jsou oblíbenou výletní destinací pro všechny věkové
skupiny. V rámci zvýšení informovanosti nejen cykloturistů, by bylo určitě
užitečné pořídit informační tabuli, která by informovala o dostupných
cykloturistických trasách v okolí obce a jejich zajímavých zastavení.
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Obr. 3: Pohled na cyklostezku 5250A směrem k obci Klenovice na Hané

Obr. 4 Pohled na cyklostezku 5250A směrem k obci Klenovice na Hané
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2.2.3.2
Kulturně
poznávací
CR
ATRAKTIVITY V OBLASTI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
•

Obec Čelčice

V katastru obce se nachází několik sakrálních památek menší velikosti –
kapličky, sochy svatých, boží muka, kříže. Drobné památky jsou součástí české
a moravské krajiny již velice dlouhou dobu. Za každou z těchto staveb je ukrytý
příběh vztahující se k danému místu. Jednou z historických památek Čelčic je
kaplička sv. Floriána stojící na návsi obce. Historicky pochází pravděpodobně
z konce 17. století. Původně byla menší a bez věže se zvonkem. Věžičku
přistavili až při přestavbě kaple v roce 1920. Dále je zde kaple sv. Jana
Nepomuckého s křížem, jež se nachází uprostřed polí nad nádražím a podle
nepotvrzených zpráv pochází z roku 1730.
Mezi významnější drobné sakrální památky patří sochy svatých umístěné před
obecním úřadem, které vyobrazují sv. Cyrila a sv. Metoděje. Také u počátku
cyklostezky 5250A ve směru do Klenovic n. Hané se nachází kříž s vyobrazením
Ježíše Krista.

Obr. 5: Kaplička sv. Floriána
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•

Okolí obce Čelčice

Obec Čelčice je příhodným výchozím bodem na výlety do dalších obcí. Některé
z nich skýtají významné kulturní památky či jiná pozoruhodná místa, které stojí
určitě za návštěvu.
Zámek Tovačov
➢ Vzdálenost od centra obce: 8 km

➢ Přibližný čas jízdy na kole: 30 min; Pěší: 2 h; Přibližný čas autem: 15 min
Tovačovský zámek je nejvýraznější dominantou města Tovačova. Podle pověsti
byl založen již v 2. polovině 11. století jako útočiště lovců, později sloužil jako
dobře chráněná vodní tvrz. Do dnešní renesanční podoby zámek přetvořila
dlouhá řada majitelů zahrnující Tovačovské z Cimburka či pány z Pernštejna.
Díky jeho typické “Spanilé věži” z 15. století, která se tyčí do výšky 96 metrů,
patří mezi nejvyšší věže v České republice.
V obcí Tovačov se lze napojit na regionální cyklotrasu č. 4 – Moravskou stezku.
V budoucnu by zde mohla být vybudována cyklostezka, která by tyto obce
propojovala.
Zámek Plumlov
➢ Vzdálenost od centra obce: 20 km
➢ Přibližný čas jízdy na kole: 1h 15 min; Přibližný čas autem: 20 min
Současnou podobu získal zámek Plumlov v letech 1680-1688, kdy započala
jeho výstavba v manýristickém stylu rodem Lichtenštejnů Původně v této
lokalitě stával Hrad Plumlov, který byl založen na přelomu 13. a 14. století. Ze
čtyř zamýšlených velkolepých křídel bylo vybudováno pouze jedno. Palác,
vysoký bez střechy 35 m, má šest nadzemních a dvě podzemní podlaží.
Zámek se nachází poblíž Plumlovské přehrady ve stejnojmenném městě na
rozhraní Drahanské vrchoviny a Hané. V r. 1994 přešel zámek do vlastnictví
města Plumlova, které dodnes provádí renovace této unikátní památky; její
opravená část je od r. 2002 zpřístupněna pro veřejnost. Po celý rok se zde
konají nejrůznější kulturní akce (výstavy, koncerty i workshopy s mezinárodní
účastí).
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Dub nad Moravou
➢ Vzdálenost od centra obce: 15 km
➢ Přibližný čas jízdy na kole: 50 min; Přibližný čas autem: 15 min
V polovině 18. století zde byl vybudován areál, jehož dominantou je
poutní kostel Očišťování Panny Marie. Jde o impozantní vrcholně barokní chrám
se dvěma 59 metrů vysokými věžemi. Již více než 200 let je cílem poutníků,
kteří se sem přicházejí poklonit milostnému obrazu Panny Marie Dubské. Obraz
byl údajně příčinou několika nevysvětlitelných uzdravení. Pod kněžištěm byla
v roce 1840 vybudovaná velká krypta, kde spočívají ostatky kněží, kteří byli
původně pochováni na starém hřbitově kolem kostela Všech svatých.

Obr. 6: Kostel Očišťování Panny Marie v Dubu n. Moravou
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2.2.3.3
PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY
•

Obec Čelčice

Přírodně
turistický
CR

Vodní nádrž Čelčice – Skalka
➢ Vzdálenost od centra obce: 1 km
➢ Přibližný čas jízdy na kole: 5 min; Přibližný čas pro pěší: 15 min
V rámci pozemkových úprav byly vybudovány na území Čelčic některé přírodní
prvky, které napomáhají udržovat stabilitu místního ekosystému. Jedním z nich
je i víceúčelová nádrž Čelčice – Skalka, která vznikla na toku říčky Okenná za
účelem zadržení vody v krajině. Nachází se ve vzdálenosti 1 km od obce. Podle
geologických průzkumu v těchto místech již v minulosti rybník existoval, zdejší
krajině se zde proto navrátil i zaniklý historický vodní prvek. Mimo jiné tato
lokalita slouží i jako lokální biocentrum a poskytuje přirozený úkryt drobným
živočichům ─ lze tu vidět hnízdit vodní ptáky, a dokonce i ondatry. Zcela jistě
je to příjemná procházka pro pěší turisty nebo cyklisty. Od roku 2021 zde bude
umožněn také rybolov.
V budoucnu zde bude procházet naučná stezka s několika zastaveními, která
seznámí návštěvníky s detailnějšími informacemi o obci a místní fauně a flóře.

Obr. 7: Vodní nádrž Čelčice – Skalka a lokální biocentrum
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•

Okolí obce Čelčice

Čehovický rybník
➢ Vzdálenost od centra obce: 4 km

➢ Přibližný čas jízdy na kole: 15 min; Pěší: 55 min
Severně od Čelčic leží menší obec Čehovice, do které se lze pohodlně dostat po
cyklostezce č. 5220. V katastru obce se nachází rybník vybudovaný na potoku
Vřesůvka s rozlohou 4,5 ha. V bezprostřední blízkosti se nachází ekologicky
významné mokřady a biokoridor, jenž poskytuje útočiště desítkám druhů rostlin
a živočichů.
V letních měsících je rybník se svými zatravněnými břehy oblíbeným místem
návštěvníků za účelem koupání. Ke zkvalitnění pobytu přispívá i sezónní
hospůdka se zahrádkou na hrázi rybníka. Lokalitou také prochází zhruba
3 km dlouhá naučná stezka Čehovice.
Tovačovské rybníky a jezera
➢ Vzdálenost od centra obce: 9 km

➢ Přibližný čas jízdy na kole: 35 min; Pěší: 2 h; Přibližný čas autem: 15 min
V nedalekém městě Tovačov se nachází rozsáhlá soustava rybníků, která
charakteristicky utváří tamější krajinu. Za zakladatele rybníků je považován
jeden z významných držitelů panství a zámku Jan Tovačovský z Cimburka (15.
století). Do soustavy tovačovských rybníků patří Hradecký rybník (je rozlohou
největší a je rozdělen hrází na čtyři samostatné vodní plochy), Křenovský
rybník, rybník Kolečko (byl prohlášen významným krajinným prvkem) a rybník
Náklo. Každý rok, přibližně v polovině října, probíhá velmi oblíbený slavnostní
výlov Hradeckého rybníka.
Mimo jiné, jihovýchodně od Tovačova leží také soustava Tovačovských jezer,
jež začaly vznikat jako následek těžby štěrkopísku v druhé polovině 20. století.
Celková výměra jezer dnes činí asi 330 ha, a každoročně se vzhledem k těžbě
zvětšuje. Soustavu tvoří čtyři samostatné vodní plochy, a to Annínské jezero,
Troubecké jezero, Skaškovské jezero a jezero Sever, které je současně
významným vodárenským zdrojem. Koupání je povolené pouze v označené
22
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části Annínského jezera. Na všech ostatních vodních plochách platí přísný zákaz
koupání. Kromě těžby štěrkopísku slouží jezera také sportovnímu rybaření.
Zdejší přírodní podmínky jsou příznivé pro řadu rostlin a živočichů. V okolí jezer
žije asi 70 druhů ptáků a v jezerech samotných pak více než 30 druhů ryb.

Obr. 8: Pohled ze zámecké věže na Tovačovské rybníky

Vodní nádrž Plumlov
➢ Vzdálenost od centra obce: 20 km
➢ Přibližný čas jízdy na kole: 1h 15 min; Přibližný čas autem: 20 min
Krajina Střední Moravy je poměrně chudá na významnější vodní plochy vhodné
pro rozvoj turistických aktivit. Prakticky jedinou, za to však velmi významnou
vodní plochou, je vodní nádrž Plumlov poblíž Prostějova, která patří mezi
nejstarší vodní nádrže v celé ČR (1912). Byla vybudována na řece Hloučele
z důvodu zamezení povodňových průtoků na dolním toku. Každoročně
ji navštěvuje velké množství turistů – rekreantů i sportovců, a to zejména
v letní sezóně. Na každé straně přehrady se nachází jedna velká pláž, na
severní straně písčitá a na jižní travnatá. Je zde možnost zapůjčení lodiček či
šlapadel, které umožňují udělat si okružní jízdu po přehradě. U přehrady je
k dispozici také parkoviště, motorest, kemp či občerstvení. Rozsáhlá vodní
plocha je také oblíbená ze strany příznivců vodních sportů. Na březích a hladině
Plumlovské přehrady se pravidelně konají kulturní a zábavné akce. Mezi
nejznámější v současnosti patří závody Dračích lodí, Mezinárodní hudební
festival pro děti a mládež se zdravotním postižením, hudební koncerty a festival
Keltská noc, který své místo konání ale už přesunul o dva kilometry na západ
k Podhradskému rybníku.
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Další lokality v blízkosti obce:
Botanická zahrada Petra Albrechta v Prostějově
➢ Vzdálenost od centra obce: 10 km
➢ Přibližný čas jízdy na kole: 40 min; Přibližný čas autem: 15 min
Zahrada byla založena městem Prostějov v letech 1933–1934 za účelem výuky
studentů. Dnes má rozlohu okolo 4,5 ha a pěstuje se zde okolo 1100 druhů
rostlin. Veřejnosti je volně přístupná po celý rok.
Arboretum Vrahovice
➢ Vzdálenost od centra obce: 10 km
➢ Přibližný čas jízdy na kole: 40 min; Přibližný čas autem: 15 min
Jedná se o okrasný park v blízkosti řeky Romže, ve kterém lze vidět především
cizokrajné keře a stromy, které pocházejí z Evropy, Asie a severní Ameriky.
NPP Hrdibořické rybníky
➢ Vzdálenost od centra obce: 12 km
➢ Přibližný čas jízdy na kole: 45 min; Přibližný čas autem: 17 min
V důsledku vytěžení části rašeliny vznikla přírodě blízká lokalita, která vhodnou
vegetací poskytuje útočiště mokřadním druhům rostlin i živočichů.
Přírodní rezervace Les Království
➢ Vzdálenost od centra obce: 18 km
➢ Přibližný čas jízdy na kole: 1h 10 min; Přibližný čas autem: 20 min
Jde o rozsáhlý komplex lužních lesů nedaleko řeky Moravy. Předmětem ochrany
jsou ekosystémy s výskytem typických i vzácných druhů planě rostoucích
rostlin (např. medvědí če.) a volně žijících živočichů (např. čolek).
Lom Želeč (Drysice)
➢ Vzdálenost od centra obce: 18 km
➢ Přibližný čas jízdy na kole: 1h 15 min; Přibližný čas autem: 20 min
Kvalitní přírodní koupání v zatopeném kamenolomu, jež je z velké části
obklopeno skalními stěnami, leží mezi obcemi Želeč a Drysice.
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2.2.2.4

•

Okolí obce Čelčice

Lázeňsky
rekreační
CR

Lázně Skalka
➢ Vzdálenost od centra obce: 2 km
➢ Přibližný čas jízdy na kole: 8 min; Pěší: 20 min
Do turisticky významných lokalit na území MAS Prostějov-venkov lze zcela jistě
zařadit i Lázně Skalka, které se nachází 12 kilometrů od Prostějova a pouze 2
km od obce Čelčice.
Historie lázní sahá až do roku 1929, kdy Vilém Sonevend pocházející
z Prostějova nechal postavit budovu vanových lázní, restauraci a koupaliště
v místě, kde se kdysi nacházel bývalý rybník Bařisko, napájený přírodně
vyvěrajícími prameny Jan a Julinka. V průběhu 30. let 20. století došlo nejen
k jejich rozšíření díky přístavbám, ale i k nucenému prodeji a lázně tak připadli
Akciovému pivovaru v Prostějově. Později začal s lázněmi spolupracovat doc.
Dr. Schnabel, který určil místa, kde se provedly dva vrty. První byl hluboký 80
m a druhý 10 m. Jeden pramen byl pojmenován Svatopluk a druhý na počest
slovanských věrozvěstů Cyril a Metoděj.
Léčebné prameny a procedury
Lázně Skalka mají unikátní alkalicko-sirnaté prameny, které jsou obohaceny
zejména o draslík, sodík, lithium, hořčík, vápník či amoniak, který dodává
pramenům charakteristickou vůni. Všechny lázeňské procedury využívají vodu
z těchto minerálních pramenů (pitné kúry i koupele), které napomáhají při léčbě
pohybového ústrojí, chorob revmatického charakteru, zejména artrózy. Dají se
zde léčit i některé formy zánětlivě probíhající artritidy či bolesti v zádech.
Blahodárný účinek mají procedury i na kožní choroby, lze říci, že zdejší vody
působí především protizánětlivě.
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Nabídka služeb
V rámci léčebné procedury je zde možnost využít klasické a perličkové koupele,
které lze kombinovat s různými typy masáží. K dispozici je zde také sauna,
solárium či kosmetika. V blízkosti lázní se také nachází lázeňský park a lesopark
s přírodními jezírky vhodný k procházkám a odpočinku. Okolí také nabízí široké
možnosti sportovního vyžití. Pro návštěvníky je k dispozici tenisový kurt, hřiště
na minigolf a pétanque a travnaté fotbalové hřiště. Přes obec je také značena
i cyklistická trasa č. 5013 vedoucí z Prostějova do přírodního parku Chřiby.
Mimo jiné je lázeňský areál využíván také pro konání ozdravných pobytů,
kongresů či firemních akcí. Před hlavní budovou se nachází i venkovní
společenský prostor s možností posezení, který slouží pro kulturní účely.
(koncerty, představení, …).
Provozní doba
Lázně jsou otevřené po celý rok, a to každý den včetně víkendů v době od
07:00 - 19:30.

Obr. 9: Kolonáda s léčivými prameny
Obr. 10: Venkovní prostor určený pro konání společenských akcí
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2.2.2.5 Kulturní, společenské a sportovní akce
Obecní akce jsou významnou součástí nabídky cestovního ruchu. Každoročně
pořádané události slouží nejen ke zpestření života místních obyvatel, ale
zároveň i jako podnět k návštěvě pro turisty ze vzdálenějších lokalit.
Organizované akce představují významný potenciál pro konkurenceschopnost
nabídky destinace. Pestrý společenský život hraje významnou roli ve
spokojeném životě obyvatel. Proto snaha o aktivní podporu spolků a sdružení
a to nejen finanční, ale také v podobě fungujícího zázemí je důležitá.
Hlavním místem konání většiny kulturních a společenských událostí je kulturní
dům z roku 1982. V roce 2015 poté prošel celkovou rekonstrukcí. Konají se zde
zejména plesy či schůze. Obec má k dispozici i prostory Hasičské zbrojnice,
avšak ty jsou využívány spíše pro soukromé akce. Obě budovy je možno
pronajmout.
Značná část respondentů (27 %) dotazníkového šetření uvádí jako jednu
z hlavních motivací pro návštěvu obce, hned po návštěvě příbuzných, také
zábavu, jež je spojená právě s pořádáním společenských akcí různého druhu.
Nejčastěji byly zmiňovány události jako Červencová noc, Pálení čarodějnic či
Kácení máje.
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Celoroční přehled akcí konaných v Čelčicích je vypsán v tabulce č. 6.
Tab. 6: Plán akcí v obci Čelčice v roce 2020
Leden
Střelby – myslivci
XXXVII. Reprezentační ples
Červen
Ples (Okresní myslivecký spolek)

Není stanoveno

Únor

Červenec

Ples zahrádkáři

Turnaj v kuličkách

Maškarní ples

Červencová noc

Sčítání zvěře – myslivci

Srpen
Střelby – myslivci

Výroční schůze zahrádkářů

Září

Březen

Hon na kachny – myslivci

Hasičský bál

Říjen

Duben

Není stanoveno

Výroční schůze myslivců

Listopad

Pálení čarodějnic

Hon na drobnou zvěř – myslivci

Květen

Prosinec

Obecní hodové slavnosti

Finále turnajů ČDS CUP v
elektronických šipkách

Hodový nohejbal

Obec Čelčice se však již delší dobu potýká s nedostatečným zájmem ze strany
obyvatel. Právě účast místních na akcích a pozitivní reakce bývají hnací silou
pro neustále zlepšování a rozšiřování společenského života v obci.
V rámci zkvalitnění společenského vyžití v obci, by bylo možná účelné,
popřemýšlet o rozšíření stávající nabídky společenských a kulturních akcí.
Například v letním i podzimním období je pouze minimum organizovaných akcí.
V létě by mohlo být pořádáno více sportovních událostí, například výlety na kole
či koloběžce. Na podzim pak využít svátku zesnulých a uspořádat Dušičkový
maškarní ples nebo ruční dílničky s danou tematikou. Ideálním vyplněním
volného času nejen při sychravém počasí jsou cestovatelské přednášky, které
by mohly být organizovány v kulturním domě, při větším zájmu i pravidelně,
např. 1x za měsíc.
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Obr. 11: Přehled turistických atraktivit v okolí obce Čelčice včetně značení
cykloturistických tras a cyklostezek
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2.3

PROPAGACE OBCE

Pod pojmem propagace se skrývají veškeré aktivity směřující ke zviditelnění
obce a jejich aktivit směrem k občanům, návštěvníkům, ale i podnikatelům,
kteří v území působí či mohou působit v budoucnu. Existuje mnoho nástrojů a
aktivit, s jejichž pomocí je možné obec zviditelnit.
Webové stránky
Webové stránky obce nejsou příliš přehledné a intuitivní. Celkově
jsou členěny do pěti sekcí Úvod, Obec, Obecní úřad, Odkazy,
Kontakt, které jsou dále rozděleny do několika podsekcí. Údaje
relevantní pro turismus se nachází v sekci Odkazy, kolonka Plánuj výlety, jež
odkazuje na stejnojmenný web s mapou ČR se zaznačenými turistickými
atraktivitami a krátkým popisem ke každé z nich. Dále se na hlavní stránce
nachází 4 bublinové odkazy, které duplikují sekce zmíněné výše.
Pro lepší orientaci by bylo vhodné vytvořit samostatnou sekci pojmenovanou
např. Turista/Návštěvník/Turismus, kde by se ke každé atraktivitě v obci,
případně i blízkém okolí, přiřadil krátký popis a fotografie (viz Návrhová část).
Tištěné informační materiály
Obec Čelčice nemá pro turisty k dispozici žádné tištěné mapky či
propagační letáčky, které by byly volně dostupné např. na obecním
úřadě. Za úvahu by stálo pořízení základních propagačních
materiálů, jako jsou mapky (klidně i s cyklotrasami), letáčky s nabídkou
obecních akcí či základní informace o obci (historie, současnost, památky v obci
i okolí).
Sociální sítě
Co se sociálních sítí týče, obec Čelčice disponuje pouze účtem na
Facebooku. Stránka se zaměřuje zejména na informování občanů o
aktuálním dění, obecních poplatcích, na propagaci kulturních či
sportovních akcí a jiné. Příspěvky jsou přidávány pravidelně.

31

Strategie rozvoje turistického ruchu
Vzhledem k tomu, že Facebook už občas nestačí, v současné době je velmi
populární i platforma Instagram, která v případě založení může sloužit jako
doplňující zdroj fotografií o aktuálním dění a cílit i na mladší věkové skupiny.
Služba Hlášenírozhlasu.cz
Obec Čelčice je od dubna 2020 zaregistrována na rozhlasovém
portále, který zajišťuje doručení aktuálních informací občanům
v jakékoliv lokalitě a napomáhá i s propagací obce samotné
prostřednictvím zveřejnění příspěvku o nadcházející události (ples, karneval,
sportovní akce, a jiné) na hlavní straně webu. Občané se mohou do této služby
zdarma přihlásit.
V dotazníkovém šetření 37 % občanů uvedlo, že obec Čelčice je dle jejich
názoru vcelku dobře propagována s případným prostorem na zlepšení. Nové a
kreativnější nápady by však uvítalo zhruba podobné procento občanů (36 %).
Jako nedostatečnou pak vnímá propagaci obce 18 % respondentů.
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2.4

SWOT ANALÝZA

SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen regionálního
rozvoje, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních
silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na obec Čelčice.
Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje Čelčic.

Silné stránky

Slabé stránky

CO JE NA NÁS

V ČEM JSME

DOBRÉ

SLABŠÍ

Příležitosti

Hrozby

JAKÉ MÁME

CO NÁS MŮŽE

MOŽNOSTI

OHROŽOVAT

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování
(nebo alespoň omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost
budoucí

realizace

příhodných

možností,

a

naopak

se

omezuje

dopad

pojmenovaných hrozeb.
Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce Čelčice,
vymezení problémových oblastí a zaměření Strategie udržitelného rozvoje
odpadového hospodářství v obci Čelčice.
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o

Absence restauračních
a ubytovacích zařízení

o

Dobrá dopravní dostupnost –

o

silnice II/367
o

Aktivní vedení obce

o

Cyklostezka do Prostějova č.

prezentace na webu obce
o

Sezónnost cestovního ruchu

o

Nepříliš pestré kulturní

5250
o

Přírodní památky – v. n. Čelčice

o

Cyklistické trasy v okolí obce

o

Členství obce v Mikroregionu

o

Lázně Skalka 2 km od Čelčic

o

o

o

o

Nepřehledná a nedostatečná

a společenské dění
o

Absence propagačních materiálů

o

Nedostatečné označení
turistických cest

o

Malá dynamika reliéfu

Vybudování naučné stezky

o

Pokles počtu obyvatel v obci

k vodní nádrži Čelčice

o

Nezájem místních

Dobudování sítě pěších tras,

o společenské dění

nových dopravních spojení

o

Nedostatek lidských zdrojů

a cyklostezek v okolí

o

Nedostatek finančních

Rozšíření nabídky společenských

prostředků na rozvoj

akcí

cestovního ruchu

Doplnění mobiliáře (stojany,

o

Nestabilní postavení malých

rozcestníky, pítka ...)

a středních podnikatelů

o

Pořízení propagačních materiálů

v cestovním ruchu

o

Zkvalitnění webové stránky obce

o

Rozšíření nabídky turismu do
okolí – spolupráce okolních obcí
v oblasti turismu (lázně Skalka)
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3 NÁVRHOVÁ
ČÁST
Návrhová

část

vychází

z poznatků

analytické

části

a

SWOT

analýzy.

Reflektuje témata, která jsou pro další rozvoj obce stěžejní. Návrhová část
postupuje od strategické vize ke konkrétním aktivitám.

VIZE ROZVOJE TURISTICKÉHO RUCHU
Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se bude
obec rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází z poznatků analytické části
a z nápadů občanů. Realizace uvedených aktivit napomůže k naplnění této vize
a zajistí tak rozvoj turistického ruchu v obci Čelčice.
Vize rozvoje turistického ruchu v obci Čelčice
Obec Čelčice je vnímána jako příjemné místo pobytu pro návštěvníky s
rozličnými možnostmi trávení volného času a rekreace. Celoroční a pestrá
nabídka

služeb

cestovního

ruchu

přispívá

k

dlouhodobému

a

udržitelnému rozvoji Čelčic a okolí, což také vede ke kontinuálnímu růstu
kvality života místních občanů. Rozvoj cestovního ruchu neprobíhá na
úkor

přírodních

hodnot,

které

jsou

pro

něj

stěžejní.

Turistická

infrastruktura je v dobrém stavu a v odpovídající kvalitě, je rozvinuta a
zkvalitněna síť základních a doprovodných služeb turismu. Drobné
sakrální památky jsou v dobrém technickém stavu.
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PŘEHLED OBLASTÍ PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

PRIORITNÍ
OBLAST
A. PROPAGACE A
DĚNÍ V OBCI

AKTIVITA
Zpřehlednění webových stránek obce
Rozšíření nabídky společenských akcí
Vybudování naučné stezky okolo vodní nádrže

B. TURISTICKÝ
MOBILIÁŘ

Nordic walking v rámci naučné stezky
Stanice 1. cyklopomoci
Cyklostezka z centra obce k v. n. Skalka

C. CYKLISTICKÁ
INFRASTRUKTURA

Propojení nádraží se stávající cyklostezkou
Výstavba cyklostezky na Větřák

D. OBNOVA
PAMÁTEK

Obnova drobných sakrálních památek
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4 IMPLEMENTAČNÍ
ČÁST
Účelem

implementace

je

zajistit

úspěšné

zavedení

strategie

rozvoje

turistického ruchu do praxe řízení obce. Jednotlivé aktivity formulují konkrétní
přístup k naplnění prioritních oblastí.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU
Dokument

bude

zveřejněn

na

internetových

stránkách

obce

Čelčice

a zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě
na obecním úřadě.

HODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGIE
Plnění strategie bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do jaké míry
byly naplánované aktivity skutečně realizovány, či z jakých důvodů případně
realizovány být nemohly. Současně budou případně přehodnoceny jednotlivé
záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace.

JEDNOTLIVÉ AKTIVITY
Konkrétní aktivity formulují přístup k naplnění strategické vize. Aktivity jsou
sdružované v prioritních oblastech dle tematického zaměření. Vize bude
naplněna realizací konkrétních rozvojových aktivit.
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A.

PROPAGACE A DĚNÍ V OBCI

Obec Čelčice je propagována na webových stránkách, sociálních sítích či
prostřednictvím online rozhlasových služeb. Blíže o tématu pojednává kapitola
2.3 Propagace obce.
Aktivita 1
ZPŘEHLEDNĚNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE
SOUČASNÝ STAV
Stávající propagace Čelčic na webové stránce obce není pro turisty, ba ani
občany, příliš přehledná. Zajímavosti o obci (akce, památky, sportovní vyžití)
se skrývají v několika záložkách a nejsou tak pro návštěvníky snadno
dohledatelné. Údaje relevantní pro turismus se nachází v sekci Odkazy,
kolonka Plánuj výlety, jež odkazuje na stejnojmenný web s mapou ČR se
zaznačenými turistickými atraktivitami a krátkým popisem ke každé z nich.
Zároveň na tuto stránku duplicitně odkazuje také jeden ze 4 bublinových
odkazů na hlavní stránce. Fotogalerie není intuitivně uspořádána.
NAVRHOVANÝ STAV
Webové stránky obce Čelčice obsahují záložku Turista, která odkazuje na
všechny významné atraktivity. Jsou zde detailně popsány historické památky,
které se na území obce nacházejí. Dále zde nalezneme informace o sportovním
vyžití, tipy na cyklovýlety, nadcházející události v obci či přírodní atraktivity.
Nově je vytvořena podsekce Okolí Čelčic s odkazy na jiné turisticky atraktivní
lokality v blízkém okolí, např. Lázně Skalka. Případné propagační materiály
obce jsou zde k dispozici v elektronické podobě.
HARMONOGRAM: 2021
ODPOVĚDNOST: obec Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: ---MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: ----
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Aktivita 2
ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
SOUČASNÝ STAV
Veškeré společenské akce se odvíjejí od aktivity vedení obce a samotných
obyvatel, kteří působí jako dobrovolníci či členové některého ze spolků
a občanských sdružení. Velké oblibě se těší květnové hodové slavnosti či
červencová noc se zábavou. Oblíbené jsou také plesové akce v zimních
měsících, které se konají v místním kulturním domě. Na podzim je však
pořádáno pouze minimum událostí.
NAVRHOVANÝ STAV
Během celého roku jsou v obci pravidelně pořádány společenské události všeho
druhu. V létě je využito slunečného a teplého počasí k organizování sportovních
událostí, například výlety na kole či koloběžce, hudební vystoupení či promítání
filmu pod širým nebem. Na podzim jsou pak pořádány tematicky zaměřené
ruční dílny či maškarní plesy. V případě zájmu probíhají i cestovatelské
přednášky v KD. Občané se aktivně podílí na dění v obci a projevují zájem
o organizované akce.

HARMONOGRAM: Průběžně po celé období
ODPOVĚDNOST: obec Čelčice, spolky a sdružení v obci
FINANČNÍ NÁROČNOST: Dle velikosti akce
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: ---
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B.

TURISTICKÝ MOBILIÁŘ

Turistický mobiliář je pojem, pod kterým se rozumí především exteriérové
vybavení pro volnočasové aktivity a turistický ruch. Obec Čelčice si uvědomuje
důležitost

kvalitního

mobiliáře,

který

napomáhá

veřejnému

prostoru

a spokojenosti obyvatel i návštěvníků.
Aktivita 3
VYBUDOVÁNÍ NAUČNÉ STEZKY OKOLO VODNÍ NÁDRŽE
SOUČASNÝ STAV
Vodní

nádrž

na

území

obce

Čelčice

je

oblíbenou

rekreační

lokalitou

i významným biocentrem, jenž poskytuje přirozený úkryt drobným živočichům.
Okolo nádrže se nenachází žádné naučné tabule, které by seznamovaly
návštěvníky s detailnějšími informacemi o lokalitě.
NAVRHOVANÝ STAV
Okolo vodní nádrže vede naučná stezka s několika zastaveními, které
seznamují návštěvníky s přírodními podmínkami, historií biocentra a hlavně
s místní faunou a flórou, kterou zde lze zahlédnout. Naučná stezka je v dobrém
stavu a v rámci udržení kvality je pravidelně opečovávaná. Tabule jsou
zhotovené z přírodních materiálů, aby nenarušovaly krajinný ráz.
HARMONOGRAM: 2021-2022
ODPOVĚDNOST: Obec Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: 50 tis. Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: ---
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Aktivita 4
NORDIC WALKING
SOUČASNÝ STAV
Obec Čelčice je svým umístěním v rovinaté oblasti příhodným místem pro
provádění činnosti Nordic Walking, neboli tzv. Severské chůze, která je vhodná
pro všechny věkové a výkonnostní skupiny. Stačí vzít pouze vycházkové hole
a vyjít nejlépe do přírody. Na území obce se nenachází žádné prvky, které by
seznamovaly občany a návštěvníky s touto stále oblíbenější aktivitou.
NAVRHOVANÝ STAV
Na území Čelčic, v případě zájmu i v sousedních katastrálních územích obcí, jsou
vytvořeny značené stezky pro Nordic Walking. Ideální lokalitou je okruh vedoucí
kolem vodní nádrže Skalka s případným prodloužením po plánované cyklistické
stezce vedoucí do obce. Na trase jsou umístěny informační tabule, které
seznamují návštěvníky s touto činností, jež podporuje přirozený pohyb.
HARMONOGRAM: 2021-2022
ODPOVĚDNOST: Obec Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: 35 tis. Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: ---

Obr. 12: Příklad informační tabule pro Nordic Walking
Zdroj: Nordic walking Olomouc
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Aktivita 5
STANICE 1. CYKLOPOMOCI
SOUČASNÝ STAV
V obci se nenachází žádná cyklistická stanice 1. pomoci, která by poskytla
cyklistům základní servis kol. Nenachází se zde také žádná tabule, která by
uživatele pomohla navádět při opravě. Vzhledem k plánovanému rozšíření
cyklistické infrastruktury v obci by byla tato stanice užitečná.
NAVRHOVANÝ STAV
Díky stanici 1. cyklopomoci mají cyklisté možnost opravit si vzniklý defekt či
vykonat drobné seřízení na svém kole. Může to být přístřešek s pevně
uchyceným setem nářadí a pumpičkou pro nejnutnější úkony s panelem
a praktickými radami týkajícími se opravy. Cyklisté si dokáží poradit
s odstraněním technické závady na svém jízdním kole a zvládnutí opravy
v terénu je povzbudí v pokračování jízdy.
HARMONOGRAM: 2021-2022
ODPOVĚDNOST: Obec Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: 10 tis. Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MMR ČR

Obr.
13:
Příklad
podoby
stanice 1. cyklopomoci
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C.

CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA

Základním předpokladem efektivního rozvoje cestovního ruchu je vedle
primárních atraktivit území také úroveň cyklistické infrastruktury, vhodného
značení a doprovodných prvků. Na její kvalitě významně závisí spokojenost
účastníků cestovního ruchu. Obcí Čelčice prochází důležitá cyklostezka 5250,
která spojuje venkovské oblasti Hané s Prostějovem. V rámci zkvalitnění
cykloturistické sítě má obec značný potenciál.
Aktivita 6
CYKLOTRASA Z CENTRA OBCE K VODNÍ NÁDRŽI SKALKA
SOUČASNÝ STAV
Cyklisté směřující k místnímu biocentru musí překonat zhruba kilometrový
úsek vedoucí po silnici č. III/36717. I když tato komunikace není příliš zatížená
dopravou, auta zde projíždějí s vyšší rychlostí. Komunikace také není široká,
což může vést k případným kolizím. Tuto cestu využívají také místní pro pěší
chůzi.
NAVRHOVANÝ STAV
Z jižního konce obce, od bytového domu, vede zhruba 400 m dlouhá
cyklistická stezka po zpevněné polní cestě, která zajišťuje bezpečný pohyb
obyvatel i cykloturistů mezi zastavěnou částí obce a biocentrem. Okolo vodní
nádrže je značena cyklotrasa.
HARMONOGRAM: 2021-2025
ODPOVĚDNOST: Obec Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: ---MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: ERDF, SFDI, Olomoucký kraj, Obec Čelčice
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Aktivita 7
PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH CYKLOSTEZEK
SOUČASNÝ STAV
Mezi vybudovanými cyklostezkami Prostějov – Čelčice (5250) a Čelčice –
Klenovice na Hané (5250A) chybí vzájemné propojení, které by vedlo mimo
silnici II/367. Jsou zde možná bezpečnostní rizika z důvodu provozu nejen
osobních aut, ale především nákladních automobilů.
NAVRHOVANÝ STAV
Mezi oběma úseky cyklostezky 5250 je vybudována stezka pro cyklisty, která
je svedena mimo frekventovanou silnici II/367. Tímto krokem je zajištěn
bezpečnější průjezd cyklistů přes obec a zabráněno možným střetům
účastníků silničního provozu.
HARMONOGRAM: 2021-2025
ODPOVĚDNOST:
FINANCE: ------MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: ERDF, SFDI, Olomoucký kraj, Obec Čelčice
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Aktivita 8
CYKLISTICKÁ STEZKA KLENOVICE NA HANÉ – "VĚTŘÁK – ČELČICE
VÍCEÚČELOVÁ NÁDRŽ"
SOUČASNÝ STAV
Již je zpracována projektová dokumentace, jejímž účelem je propojení obce
Klenovice n. Hané od místa zvaného Větřák až k vodní nádrži Čelčice. Čelčicemi
prochází pouze 1/3 z plánované cyklostezky, která je společným projektem
obou obcí.
NAVRHOVANÝ STAV
Mezi obcemi Klenovice na Hané a Čelčice je dokončena cyklostezka, jenž je
vedena v trase stávající polní cesty do km 0,87 v k. ú. Klenovice na Hané
a zbylá část do konce úseku km 1.29 v k. ú. Čelčice. Stavba slouží pro
bezpečnou cyklistickou dopravu v obou směrech.
HARMONOGRAM: 2021-2025
ODPOVĚDNOST: Obec Čelčice, obec Klenovice na Hané
FINANCE: ---MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: ERDF, SFDI, Olomoucký kraj, Obec Čelčice
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D.

OBNOVA PAMÁTEK

Kulturní památky jsou tím nejlepším dokladem historického vývoje v daném
území. Z toho důvodu je žádoucí citlivě dochovat co nejvíce těchto pozůstatků
minulosti prostřednictvím pravidelné péče. Obec Čelčice chce v této oblasti být
aktivní a přispívat k zachování kulturního dědictví v obci.
Aktivita 9
OBNOVA DROBNÝCH SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK
SOUČASNÝ STAV
Obnova památek je dlouhodobě diskutované téma. Některé drobné sakrální
objekty v řešeném území obce se nachází ve zhoršeném stavu. Jedná se
o kapli sv. Floriána, kaple s křížem na poli, kříž na hřbitově a kříž u počátku
cyklostezky 5250A směrem na Klenovice n. Hané.
NAVRHOVANÝ STAV
Díky revitalizaci a pravidelné péči místních sakrálních památek jsou
zachovány kulturní a historické hodnoty v obci Čelčice i po další generace.
Obnovením drobných sakrálních památek, jež jsou významným kulturním
prvkem regionu Haná, došlo ke zlepšení jejich technického stavu a oživení
okolního prostoru.
HARMONOGRAM: 2020-2025
ODPOVĚDNOST: Obec Majetín
FINANČNÍ NÁROČNOST: 30 tis. Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MK, MMR, Olomoucký kraj
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SEZNAM
LITERATURY
Seznam literatury obsahuje výčet všech použitých literárních děl i zdrojů,
vztahujících se ke strategii.

NADŘAZENÉ DOKUMENTY
Strategie rozvoje turistického ruchu je v souladu se strategickými cíli
uvedenými ve strategických dokumentech vyšší úrovně.
Strategie

byla

sestavena

v souladu

s

cíli

následujících

strategických

dokumentů:
•

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020

•

Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

•

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 2014-2020

•

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje společnosti Prostějov
venkov o.p.s. na období 2014- 2020

•

Strategický plán obce Čelčice pro období 2018-2026
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Mapové výstupy, které jsou součástí tohoto díla, byly vytvořeny firmou
ENVIPARTNER, s. r. o. za pomoci podkladů ČÚZK – Základní mapa České
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PŘÍLOHY

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
KE STRATEGICKÝM DOKUMENTŮM
OBCE ČELČICE

Květen 2020

Dotazníkové

šetření probíhalo

v Čelčicích v průběhu

dubna roku 2020

za účelem zjištění názorů občanů při přípravě strategie rozvoje turistického
ruchu, strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství a koncepce
rozvoje sportu v obci.
Cílem všech těchto tří dokumentů je konkretizace priorit v uvedených oblastech
a návrh činností na následující období v horizontu do roku 2025.
Při plánování rozvoje, hledání hlavních problémů obce, formulaci možných
řešení, rozhodování o využití finančních prostředků a lidských zdrojů obce je
důležité zapojit obyvatele a sladit představy o budoucnosti obce. Zapojení
občanů zkvalitní proces plánování a zajistí účelnější využití prostředků při řízení
obce.
Dotazníkové
v

šetření

elektronické

podobě

probíhalo
byly

v obci

v

vyvěšeny

na

dubnu
webových

2020.

Dotazníky

stránkách

obce

po dobu 30 dnů.
Vyplněno bylo celkem 14 dotazníků prostřednictvím internetu. Celková
návratnost dotazníků tedy byla 3 % (počet osob v obci oprávněných
k vyplnění dotazníku ve věku od 15 let činí 460).
Z celkového počtu návštěv dotazníku (45) vyplnilo anketu právě 14 občanů, 31
osob si dotazník pouze zobrazilo. Celková úspěšnost vyplnění dotazníku tedy
byla 31,1 %.
Více než 71 % respondentů strávilo vyplňováním dotazníku 5 – 10 minut,
29 % lidí potom 10 – 30 minut.

ANALÝZA VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
V následujících kapitolách této zprávy jsou vždy v úvodu slovně
zhodnoceny výsledky průzkumu, které jsou následně doplněny grafy.
Dotazování

se

zúčastnilo

celkem

7

žen

(54

%)

a

6

mužů

(46 % dotazovaných). Jeden dotazující se nevyjádřil. Zastoupení mužů a žen
bylo podobné.
Převážná většina respondentů patřila k produktivní věkové skupině 26-40 let
(54 %), dále druhá nejvíce zastoupená věková skupina byla od 41-54 let
(46 %). Zbylé věkové skupiny (do 25 let a nad 65 let) nebyly vůbec vybrány.

Pohlaví respondentů

výběr z možností, zodpovězeno 13x, nezodpovězeno 1x

46%

54%

Žena
Muž

Obr. 1: Pohlaví dotazovaných

Věk respondentů
Výběr z možností , zodpovězeno 13x, nezodpovězeno 1x

37%

26 – 40 let
41 – 64 let

63%

Obr. 2: Věk dotazovaných

STRATEGIE ROZVOJE TURISTICKÉHO RUCHU
V první sekci otázek měli obyvatelé obce Čelčice šanci vyjádřit svůj názor na
rozvoj turistického ruchu v obci. Občané odpovídali na otázky ohledně
propagace obce nebo odhadovali možné motivace turistů pro návštěvu obce.
Myslíte si, že je obec Čelčice z hlediska cestovního ruchu dobře
propagována (např. na webových stránkách, informačních tabulích)?
37 % občanů uvedlo, že vnímá propagaci obce jako zcela dostatečnou,
9 % respondentů si myslí, že propagace obce je dostatečná, ale obec má určitý
prostor pro zlepšení. Nové nápady při lákání turistů by uvítalo 36 % lidí. Jako
nedostatečnou vnímá propagaci obce 18 % lidí.

Myslíte si, že je obec Čelcice z hlediska cestovního
ruchu dobře propagována (např. na webových
stránkách, informačních tabulích)?
Výběr z možností, zodpovězeno 11x, nezodpovězeno 3x

18%
37%

36%

9%

Určitě ano

Spíše ano, ale je zde prostor pro zlepšení

Spíše ne, chtělo by to nové nápady

Vůbec ne, propagace je na nízké úrovni

Obr. 3: Propagace obce

Co podle Vás v Čelčicích, jako turistické destinaci, nejvíce schází?
Na

otázku

ohledně

vybavenosti

obce

pro

turisty

odpovědělo

nejvíce

respondentů, že dle jejich názoru v obci schází především stravovací zařízení
(27 %), kulturně-historický potenciál (20 %), kvalitní síť cyklostezek, Dopravní
infrastruktura i kvalitní vedení a řízení aktivit CR na úrovni mikroregionu
(všechny možnosti shodně obdržely 10 %).

Co podle Vás v Čelčicích, jako turistické destinaci, nejvíce
schází?
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 10x, nezodpovězeno 4x
Kvalitní vedení a
řízení aktivit
cestovního ruchu na
úrovni mikroregionu
10%

Nabídka služeb
souvisejících s
cestovním ruchem
7%

Kvalifikovaný
personál
3%

Dopravní
infrastruktura
10%

Kvalitní turistické
značení v terénu
6%

Kvalitní síť
cyklostezek
10%

Stravovací zařízení
27%

Kulturně-historický
potenciál
20%
Ubytovací zařízení
7%

Obr. 4: Vybavenost obce pro turisty

Vyberte převažující důvod návštěvy Čelčic a přilehlého okolí
Hlavní motivací pro návštěvu obce je dle obyvatel Čelčic zejména návštěva
příbuzných a známých (55 %) a také zábava – kulturní akce (27 %).

Vyberte převažující důvod návštěvy Čelčic a přilehlého
okolí
Relaxace – chaty a
chalupy, relaxace,
pobyt v přírodě,
odpočinek,
procházky
9%

Výběr z možností, zodpovězeno 11x, nezodpovězeno 3x

Návštěva příbuzných
a známých
55%

Obr. 5: Důvody pro návštěvu obce

Turistika a sport –
pěší túry,
cyklostezka, apod.
9%

Zábava –
společenské akce,
koncerty apod
27%

Jaké jsou podle Vás největší atraktivity obce Čelčice, které lákají
nejvíce návštěvníků?
Textová odpověď, zodpovězeno 10x, nezodpovězeno 4x
Respondenti měli možnost slovního vyjádření k největším atrakcím v obci pro
návštěvníky Čelčic. Nejčastější odpovědi jsou uvedeny na obr. 6.

Obr. 6: Atraktivity obce

