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ÚVODNÍ KAPIOLA (metodika průzkumu) 
Stavebné-historický průzkum lokality (dále jen SHP): nacházející se v exponovaném místě 
ochranného pásma městské památkové zóny, v blízkosti mostu přes reku Bečvu, v 
bezprostřední blízkosti bývalého brodu přes řeku a dnes prázdného pozemku proluky ulice, s 
přilehlými pozemky, byl vypracován na základě objednávky majitele těchto nemovitostí, fa 
PSS Přerovská stavební a.s. (Dagmar Precechtčlová, Drahomír Šigut) z Přerova. Práce byly 
provedeny v termínu leden-květen 2010 fa, PhDr. Karel Žurek-atefiér pro průzkumy, 
rekonstrukce a restaurování památek s.r.o. z Dotan-Nových Sadů. Zadání vypracování práce 
nepřímo navazovalo na vypracovaný SHP objektů, nacházejících se v této lokalitě výsc 
uvedeným ateliérem do roku 2009. Jiný průzkum této lokality, pokud se nejednalo o 
soukromou iniciativu, která je nepublikovaná, archivně nalezen nebyl. 
Cílem práce bylo detailní prozkoumáni výše zmíněné lokality s o\néřenim mužnosti realizace 
moderní zástavby zde a to v hmotě a rozsahu předloženého projektu „Polyfunkční dum II. na 
nábřeží Protifašistických bojovníka, Přerov " vypracované projekční kanceláří PRINTES - 
ATELIÉR s.r.u.ř v měsíci duben 2010. Zadavatelem prací byh majitelé pozemků fa. PSS 
Přerovská stavební a. s. 
Pro vypracování průzkumu bylo využito doporučené metodiky „ Stavebné-historický 
průzkum, 2. doplněné vydáni roku 2001" a „ Operativní průzkum a dokumentace historických 
staveb, vydáno v roce 2005". Základním podkladem pro vyhotovení průzkuiiiLi bylo 
zaměřeni lokality výše uvedeným ateliérem. K výše předložené studii jsme se měli na základě 
zjištění vyjádřit a to ve smyslu možnosti výstavby vdané lokalitě a stanovení její výškové 
hladiny, z hlediska historických zjištění a možnosti zasazeni budovy do kontextu historického 
jádra města, jeho exponované části při řece Bečvě. Analýza historické dokumentace je 
uvedena níže včetně syntetického zhodnocení v závěrečné kapitole, 
Základem archivního průzkumu bylo studium spisů uložených v archivu Stavebního udboru 
Statutárního města Přerov, dále archiválie uložené v Okresním archivu v Přerově a v 
neposlední řade prameny získané z SOA Opava. Dále byly provedeny konzultace a následné 
poskytnutí starší fotodokumentace v archivu Muzea Komenského v Přerově a v soukromých 
archivech, které se ale nestaly součástí tohoto elaborátu, protože byly bud1 publikovány anebo 
nalezeny jinde. Rovněž byla provedena excerpta s dostupné literatury, přičemž jako nosný 
prvek se v této souvislosti jeví práce historika Jiřího Lapáčka, jehož publikované Články jsou 
využity i v níže uvedeném textu. 
Práce byla rozdělena do čtyř okruhů, vzájemně se prolínajících. Zaměřeni zpracovatele 
průzkumu bylo orientováno na plochu proluky po původně středověkých respektive barokně-
klasicistních objektech a následné průmyslové zástavby, kde by mčla vyrůst novostavba 
společensko-komerčniho a bytového centra. Jako pomocný podklad pro stanovení výškové 
zastavovací hladiny domu byly studovány sousední objekty. 
Průběh prací byl řádně konzultován se zástupci památkové péče, Ing. J. Březinou (NPÚ 
Praha, odborné pracoviště Olomouc, dislokované pracoviště Přerov) a také s pracovníkem 
statni správy památkové péče při Magistrátu města Přerova, Mgr. Dejnega. 
Stavebně-historický průzkum lokality ulice Jateční ulice, parcelní číslo 2033 230, 231, 232, 
233, 234, 493, 4931, 4934 v Přerově, je duševním majetkem dodavatelského ateliéru a 
vztahuji se na něj veškerá autorská práva, vyplývající z platné legislativy ČR. Zpracovatel si 
vyhrazuje právo konzultací a obhajoby výsledků, vyplývajících jednotlivých kapitol léto 
práce. 
 
 
 
 
 



 4 

PRAMENY, PLÁNY   A MAPY,   IKONOGRAFIE  
EDICE   PRAMENŮ A  LITERAURA 

Prameny : 
Popis liranic města Přerova In; Zemský archiv v Brně, fond kaLastníJnkh operátů, D 12, c.j. 
2072. 
CDMVIII. 302. 
Pamětní kniha Přerova. In : Zemský archiv v Brně, sig. G-l G, č. 259. 
Složka domu C.p. 58 In: Archiv Stavebního odboru Města Přerova. 
Stavebně-historícký průzkum domů v Přerově, Karel Žurek-PbDr. T.eoš Mlčák. Olomouc 
1993-2009. 
SOkA Opava, exp. Přerov-HenčLov, In ; Archiv města Přerova 
- SOA Přerov, exp, Henčlov, stavební archiv Přerov 
- SOA Přerov, karton číslo BSfot. 71 
Národní památkový ústav, exp. Přerov - archiv 
Muzeum Komenského v Přerově, archiv starých pohlednic a rbtodnloimentace 
Městský úřad v Přerove, odbor majetku města - archiv 
Archiv zpracovatelského atelieru. 
Soukromé archivy 
 
Kdice pramenů : 
Pamětní kniha Přerova. In: Zemský archiv v Brně. sign. G. L0, £ 259. 
Pozemková kniha v Přerově, zkoumaná lokalita. 
Schwoy, Franz Joseph; Topografie von Margraftum Máhren. Wien 1794. In: Zemský archiv v 
Brně, Bd. lir, S 156/6-fond katastrálních operátů, sign. D 12 ě.j. 2072. 
Struschka, František : Dějiny města Přerova. Nčmecky-iLikopis. Uloženo v knihovně J.A 
Komenského v Přerově. 
Sedláček, Augustin Zbytky registratur, č. 652-670. in: Zemský archiv v BrnĚ. 
Kramář, Josef: Velký požár v Přerově roku 1 868. In : Archiv Muzea Komenského v Přerově 
Wolny, Gregor; Margrafíschaft Málrren, topographiscrL statistiscli rnid historisch... Briinn 
1835, str, 398-400. 
 
Mapy, ulány, ikonografie : 
Jan Hoffinann - pohled na Přerov od jihu. 1764 
Přerov a okoli po válce sedmileté (l 757-1763). Archiv Muzea Komenského v Přerově, č. 
088031 
Situační plán města Přerova z roku 1831. Zemský archiv v Brně. 
Situační plán města Přerova z roku 1877. SOkA Opava, exp Přsrov-Henčlov. Fond mapy a 
plány,. ínv. ÍS 20. 
Situační plán města Přerova z roku 1945, měř. 1:5000. Archiv Magistrátu mčsta Přerova, 
Stavební odbor. 
Přerov, orientační plán. Kartografie Praha 1972. 
Přerov, dřevoryt Jana Willenberga In : Paprockého Slavného Markrabstvi z roku 1593. Kopie. 
In ; Archiv Muzea Komenského v Přerově, iuv. č, 265/65. 
Přerov roku 1726-1727. In ; Zemský archiv v Brně - separace židů. Tužka, 120x63,5 cm. 
Přerov, pohled na město z roku 1727. fotokopie. In : SOkA Opava, exp, Přerov-Henčlov. 
Přerov, pohled na město z roku 1727. In : Zemský aTchiv v Brně - separace židů, akvarel, 
78,5x54 cm. 
Hofmanu, Jan : Pohled na Přerov. Olei, farní úřad v Přerove. 
Domek, František - Rohn, A. V. : Přerov od Brabantka, r 1834. Litografie 13xSTS cm, In : 
Muzeum Komenského v Přerově, inv. £. 264/65/1. 
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Přerov, pohled na město. In : Hackenberger: Die k.k. Staatsbeisenbahn von Brilnn und 
Olmiitz nach Prag, 1845? litografie. 
Macháček, Stanislav - Pohled na Přerov (kopie dle námětu J. Willcnbcrga), tužka, 1922. In : 
Muzeum Komenského Přerově, inv. č. 08S014. 
Mikuláš, Pavel ; Pohled na Přerov Konec 19. století. In : Muzeum Komenského v Přerově. 
Dobové fotografie zkoumané lokality v Přerově, 1/4 20. století. 
 
literatura ; 
Bayer, František : Přerovsko. Město i hejtmanství Přerov 1893. 
Dostál, Josef: Přerovské brány. In : Kultura Přerova ě   7/60, str. 4-5. 
Týž : Významné přerovské památky, In ; Kultura Přerova č, 8/60, str 3-5. 
Týž : Kronika požárů v Přerově od nejstarších dob do poloviny minulého století. 
Neautorizovaný výtisk. In : Muzeum Komenského v Přerově. 
Dostálek, František : Přerov-Horní náměstí, historické jádro města. Přerov 1984. 
(iwuzd, Jiří: Historická jádra měst okresu Přerov a jejich regenerace. La : Sborník památkové 
péče č. 6, Ostrava 1985, str. 87-115. 
Herout, Jaroslav ; Slabikář návštěvníků památek. Praha 1962. 
Hofímann, František : České město ve středověku, Panorama 1993. 
Hosák, Ladislav: Přehled dějin města Přerova v době feudálních řádů, Přerov 1956, 
Týž : Historický místopis zemč Moravskoslezské. Praha 1962. 
Hošek, Jiří - Mukb Jan : Omítky historických staveb. SPN Praha 1989. 
Hrubý, František : Severni Morava v dějinách. Praha 1947. 
Kramář, Josef: Přerovná Moravě, Olomouc - konec 19. století. 
Kolektiv autorů: České město ve středověku, Praha 1991, 
Kolektiv autorů: Dějiny města Přerova L a II. díl Přerov 1972. 
Kolektiv autorů : Ročenka městského muzea v Přerově. Přerov 1936. 
Kolektiv autorů : Dějiny hmotné kultury I lA. SPN Praha 19S5. 
Kolektiv autorů : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Severní Morava 
Praha 1986. 
Kolektiv autorů : Dějiny města Přerova, f. a II. díl. Přerov 1960. 
Lapáček, Jiří: Přerov v proměnách času. In : Přerovské echo, č. 5/92, str. 8. 
Týž: Dosud neznámý pohled na Přerov z roku 1670. In : Přerovské echo, č. 11/92,3*. 8. 
Týž : Dvě varianty pohledu na Přerov z poloviny 30, let 19, století In : Přerovské echo, č, 
12/92, str, 8. 
Týž : Přerov ve 40 letech 19. století. In : Přerovské echo, č. 1/93, str. 8, 
Týž : Pohled na Přerov z konce 19. století, In : Přerovské echo, c 6/93, str. 10. 
Týž : Obraz Přerova z poloviny 18 sloleLi a malíř Jan HoJímann. In : Přerovské echo, c. 8/92, 
Lapáček, Jiří : Přerovská židovská obec v 17. století. ín : Přerovské echo, č. 10/93, str. 8, 
Lapáček, Jiří-Hloušek, Jiří: Přerov v proměnách časů. Přerov 2002. 
Lapáček, Jiří-Hloušek, Jiří : Přerov v proměnách časů II. Přerov 2004. 
Muk, Jan - Hošek, Jan: Omítky historických staveb. Praha 1987. 
Siaňa, Čeněk ; Archeologové k počátkům Přerova Tn : Zpravodaj KSSPPOP v Ostravě, 19S6, 
str. 27-29. 
Winter, Zikmund : Zlatá doba českých měst. Praha 1913 
Zapletal, Florian : Prvních sto let v dějinách města Přerova Obzor 1936. 
Týž : Přerov a okoli za markraběte Jana. Přerov 1936. 
Týž : Přerov v minulosti Přerov 193o. 
Týž : Přerov za válek husitských. MěNV Přerov 1965. 
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STRUČNÁ HISTORIE MĚSTA A   ZKOUMANÉ LOKALITY 
 

Dějiny Přerova jsou už od počátku své existence úzce spojeny s dějinami zdejší trhové vsi a 
později města. Nejstarší zmínky o Přerově pocházejí z 11. století, Přerov je jmenován ve 
čtyřech listinách, hlásících se do tohoto období. Jedna z nich je novodobým a dvě 
středověkým falzem. Pravá je pouze listina olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1131 
V uvedených listinách je Přerov je zmiňován jako sídlo správy hradského obvodu s 
hospodářsko-vojenskou funkcí. V roce 1174 se na přerovském hradě připomíná kastelán 
Jaroš. Vletech 1195-1220 je uváděn purkrabí Blud, zakladatel rodu Bludoviců, jehož větví 
byli později i páni ze Žerotína. V roce 1222 je zmiňován kastelán Ctibor, 1234 Geihart, 1236 
Blud VikLor, 1240 Beneš a 1251 jeho syn Blud. Centrum hradské správy je tradičně 
lokalizováno na přerovský kopec. Na něm se vedle románského hradu měl nacházel také 
kostel, který měl velkofarskou funkci. Oba objekty byly obvykle spojovány s jádrem hradu a 
hradním kostelíkem sv. Jiří. 
Jak ukázal mnohaletý výzkum areálu Horního náměstí i poslední historické analýzy byla 
situace mnohem složitější. Velkofarský kostelík se mohl nacházet i mimo přerovský kopec a 
mohl jím být kostelík sv. Michala na Šíravě Nasvědčuje tomu palrocřniuin kostelíka i jeho 
preurbální tržní poloha. 
Na přerovském kopci se na počátku 12. století nacházelo opevněné centrální mladohradištní 
hradisko, které mělo zřejmé počátky už v předcházejícím století, kdy se knížete Břetislava 
stalo součástí z knížecího popudu budované hradské soustavy. V jeho areálu patině stál malý 
zděný kostelík Neni o něm bezpečné známo, zda měl velkofarskou funkci Celý areál patrně 
zabírající plochu celého skalnatého návrší, byl obehnán příkopem, valem a vyplétanou pal i 
sadovou hradbou Opevněné hradisko se v průběhu vývoje stalo významnou součástí 
královského hradského systému 
Na rozhraní 12. a 13. století se Přerovský hrad stal významným správním, vojenským, 
soudním i hospodářským střediskem jednoho z moravských krajů. Sídlil v něm krajský 
soudce, „cúdař" i krajský komorník. Zasedal v něm krajský soud. Po reorganizací soudnictví v 
polovině 14, století se hrad stal soudní stolici menšího práva zemského, která projednávala 
spory nižší šlechty a zemanů. Ve 14. století byl hrad i nadále spravován purkrabím. 
V první polovině 13 století vznikla v severozápadní části areálu zděná obdélná budova 
„Wohnturm". oddělená od o statuí části hradiska zděnou hradbou. Nová budova, vybudovaná 
na úpatí se stala jádrem královského hradu. O existenci pevného kamenného hradu, který byl 
dobře opevněn, se prameny zmiňují v souvislostí s jeho neúspěšným dobýváním vojskem 
uherského krále Bély IV. 
V bitvě o přechod pres řeku Bečvu zahynul přerovský kastelán Blud. Zničena byla trhová ves 
v podhradí. 
V roce 1225 je Přerov zmiňován jako trhová ves. Ležela na tak zvané „skalické cestě", která 
vedla z Olomouce, přes Uherské Hradiště a Skalici, do Ostříhomě. Na město povýšil tíhovou 
ves v roce 1256 král Přemysl Otakar IL který tak ocenil statečnost v boji proti Uhrům. Trhová 
ves leřeía poblíž významného brodu přes řeku Bečvu. Brod byl později nahrazen mostem 
Nejstarší zmínka o něm pochází z roku 1275, je však jisté, že most měl staršího předchůdce. 
Existence brodu ve výhodné poloze poblíž přerovského kopce, měla nákladní význam pro 
jeho osídlení, které sahá až hluboko do praveké minulostí. Při mostu bylo vybíráno mýto, 
které bylo původně královským regálem. První výročni tíh udělil město v roce 1355 markrabě 
Jan. Hrad byl nadále sídlem provinčního centra, vněinž se konaly krajské soudy a vedly se 
menší zemské desky. V roce 1412 zastavil hrad i mčsto král Václav IV. NejvySšímu 
olomouckému zemskému sudímu Milotovi z Tvorkova. 
Za husitských válek byl Přerov těžce poškozen. V červnu 1423 se města zmocnila husitská 
vojska. Poté o dobyti města několik let usiloval Jan Tovačovský. Na jaře 1427, po jeho vojsky 
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třídenním obléhání, město kapitulovalo. V následujících letech se Přerov stal důležitým 
střediskem husitského linutí na Moravě. Strategickou základnou kališnického vojska byl po 
jistý čas pobořený hradní areál. Cely kopec byl tehdy zřejmě zpustošen. 
V neklidných letech 15 století byl královský hrad i město vícekrát zastavovány. Od počátku 
třicátých let 15. století je držel Vok za Sovince, Dalším i zástavními držiteli bylí vletech 
1437-1440 Vilém Puklice z Pozořic a vletech 1440-1442 jeho bratr Boček s Janem Tunklem z 
Brníčka. V roce 1442 získal zástavní právo Jan Tovačovský, kterou mu v roce 1447 potvrdil 
král Ladislav Pohrobek. Po smrti Jana Tovačovského v roce 1464 přešla zástavní práva na 
jeho syna Ctibora, kterýr zkvalimil opevnění hradu, V roce 1470 přešlo zásiavni právo na 
Albrechta Kostku s Postupic. Albrecht Kostka z Postupic postoupil město v roce 1475 
Vilémovi a Janovi z PemStcjna. Dědičné držení zpustošeného hradu a města potvrdil v roce 
1487 Vilémovi z Pernštejna uherský král Matyáš i český král Vladislav. Za Pernštejnů 
přestalo město plnit funkci Širšího správního centra. 
Vilém z Pernštejna započal s výstavbou nového pozdně gotického hradu na jiném místě návrší 
a začal stavět i nové kamenné fortifikace. Při jejich stavbě zřejmé definitivně zamkl starý 
gotický hrádek, jehož zbytky byly nedávno zachyceny archeologickým výzkumem, K 
stavebním pracím využil starých robotních povinnosti okolních obci, což vyvolalo řadu 
stížností i spor s olomouckou kapitulou. Novým osadníkům přerovského kopce Vilém z 
Pernštejna opakovaně prominul placení berní, V roce 1498 je již výslovné zmiňována 
existence Horního města. K výstavbě jeho radnice koupil v roce 1482 Vilém dům od Jana 
zRácova, Nový' hrad měl podobu patrového pozdně gotického paláce s hradní kaplí a 
útočištnou okrouhlou věži, která se stala významnou součástí městských fortifikací Tvořili je 
kamenné hradby s půl válcovými bastiony, dvěma bránami, vypadni formou a studni ční věží, 
suchý zděný přikop a sypaný val. Podhradí bylo nazýváno Dolním, opevněný přerovský 
„Kopec" Horním městem. Po Vilémově smrti držel panství jeho syn Jan (1521-1548) a vnuk 
Vratislav (1548-1582). 
V budováni hradeb významně pokračoval Vratislav z Pernštejna (1548-1582), který opatřil 
kolem roku 1570 obě brány barbakány Za něho došlo také k přestavbě pozdně gotického 
hradu na renesanční zámek. Zemřel v roce 1582 Vratislavův syn Jan TT prodal v roce 1585 
přerovské panství svému strýci a tchánovi Janu Manrique de Lara. Panství tehdy tvořilo město 
se zámkem, předměstí, ulice Šírava a čtyř vesnic: Předmostí, Beňova, Kozlovic a Popovic, Po 
smrti Jana Manrique de Lara získali v roce 1596 panství páni ze Žcrotína Tehdejší podobu 
města i zámku zachycuje Willebcrgcrova veduta z roku 1593, Městskému panoramatu 
dominuje vysoká zámecká věz s kuželovou střechou.  
Za Vratislava z Pernštejna vzniklo nové renesanční křídlo, které dotvořilo severní průčelí, 
Zámek byl obehnán suchým příkopem, přes který byl spouštěn padací most, Podle popisu z 
roku 1605 byla v zámku knihovna a v okrouhlé věži dvě světnice nad sebou. Nebyl v něm ale 
dostatek obytných místnosti protože nový majitel Karel starší ze Žerotína tehdy žádal zajištění 
2-3 místností ve městě k ubytování své čeledě. 
Nedostatek obytných místností v zámku vyplýval z jeho původní funkce. Pozdní gotický hrad 
ani renesanční zámek nesloužil k trvalejšímu pobytu majitelů panství ani k jejich reprezentaci, 
ale plnil především funkci sídla správce části rozsáhlého pernetejnského dominia. Za trvalé 
sídlo si zámek zvolil teprve Karel starší ze Žerotína. Proto bylo nutné obytné prostory i 
provozní prostory zázemí rozšířit. Stavební práce na tomto rozšíření proběhly v letech 1612-
1615. Vzniklo 2. patro zámku i nové obytné patro věže. Na věž byly umístěny hodiny se 
dvéma hodinovými cimbály. V zámeckém přikopu byly postaveny konírny. Karel starší ze 
Žerotína zemřel v roce 1636. Jeho dědicové. kteří panství vlastnili do roku lóSE, už na zámku 
nesídlili. 
Za třicetileté války, kdy v roce 1621 do města vpadli vzbouření Valaši a po nich v roce 1642 
Švédově, neutrpěl zámek ani město žádné vetší škody. Naopak kvůli poměrně bezpečnému 
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prostředí bylo do Přerova přeneseno i vybavení zrušené bratrské tiskárny v Ivančicích. 
Po smrtí Karla ze Žerotína, kterému byli jeho statky i pres nekatolickou konfesi ponechány, 
držel panství vletech 1638-1659 Baleár ze Žerotína , vletech 1659-1669 jeho syn František 
Ludvík a po něm vletech 1669-1688 Karel Jindřich mladší ze Žerotína. Po Žerotínech se 
vystřídala řada dalších majitelů. 
Po posledním ze Zcrotinů bylo zadlužené panství prodáno v dražbě, V roce 1690 ho za 64 000 
zlatých koupil Karel Julius Sedmičky zCholtic (1690-1695). Na zámku se nezdržoval. V roce 
1695 panství prodal Gottfřiedu hraběti Windisgratzovi Leopold Jan Viktorín hrabe 
Windisgrátz nabídl v roce 1730 prodej panství městu, které si i nadále podrželo své předkupní 
právo. Panství ale nakonec koupil v roce 1732 za 1S0 000 zlatých Jan Vincenc Želecký 
zPoécmc na Všechovicích. Za pruských válek panství značně utrpělo a byío v roce 1745 v 
dražbě prodáno Amandu Antonínovi sv, pánu Petřvaldskému z Petřvaldu za pouhých 169 000 
zlatých. Nový majitel panství zemřel v roce 1762. Po Petřvaldských z Petřvaldu panství krátce 
vlastnil František Josef hrabe Kúnburk, V roce 1766 získal panství za 150 000 zlatých generál 
Arnošt sv. pán Pctráš. Za něho začalo panství opět vzkvétat. Panství držel do roku 1780, kdy 
ho koupil Hyacint rytíř z Bretconu a od něj v 1795 Antonín hrabě Magms. 
Námi zkoumaná lokalita byla původně pustou plachou zahrad, drobných zemědělských a 
řemeslnických hospodářských objektů, tvořících uliční frontu historické ulice Jateční. První 
písemně doložitelné zprávy o stavební činností v dané lokalitě pochází z druhé třetiny 19. 
století. Pro přcldednost jsme provedli excerpta z pramenů a uvedli je chronologicky. 
Nezbytnou součástí práce s těmito dokumenty jsou na cd nosiči přiložené plány a historická 
fotodokumentace. 
1879, 5. záři - Wilemína Kulová, majitelka domu, žádost o zvětšení oken a dveří do bytu 
1884, 23, července - pokyny stavebního úřadu pro vyhotovení dokumentace k stavbě stolařské 
a zámečnické dílny pro Oswalda Brázdu, stavitele mlýnských strojů v Přerově 1884, 9r září - 
Oswald Brázda, majitel domu č. 58 hlási ukončení stavby zámečnické dílny v donič, 
kolaudace stanovena na 13. září 1884, správnost stavebních prací ověřuje Arnošt Bůhler, 
stavební znalec. Oswald Bráxda zahájil stavební práce dříve, než získal povoleni, protože 
konal v nevědomosti, veškeré plné moci měl Arnošt Btthler, jež převzal veškeré dění na 
stavbě na svoji osobu 1888: 8. května - Jan Vítěz žádá o možnost stavby bytů ve dvore svého 
domu, stavbu dle dopisu provede Jakub Mráček 
1888, 13. května - stavební práce na domě Jana Ví teze s nárožni objekt, zachování uliční čáry 
(Jakub Mráček si) 
1891,30. listopadu - přestavba domu na dílny fa, Vítěz. (zámečnická dílna, kovárna). 
1893, 6. března - dopis městské radě, informace o zamýšleném zbourání doinu č. 58 a 
vybudování nového (majitel pozemků Jan Vítěz). 
1893, 3. září - dopis stavitele Jakuba Mráčka st. o stavbě domu pro Jana Vítěz 
1893, 1. dubna - hlášení o přestavbě domu č. 58 pro Jana Vítěze 
1895, 5. června    dopis z přerovského hejtmanství o prověření stavby kůlny na zahradě domu 
J. Vítěze (podpis Tropper) 
1895, v. června - dopis „podnikatele staveb v Přerově  Františka Ohery, zastupující majitele 
fa. Jan Vítěz, o rozšíření staré kůlny v zahrado (soused č. parcely 2186 Antonín Martykán-
orientace stavby do úzké uličky. Jednopatrová kůlna bude sloužit jako sklad dřeva, střecha 
bude ohnivzdorná) 
1896,  12. června - zvýšení půdní prostory budovy ve dvoře o patro (rákosový strop) 
1897. 26. června    dopis okresního hejtmanství v Přerově, fa Vítěz neoprávněně čerpala vodu 
z řeky Bečvy a nerespektovala tak vyhlášku (nález 15. května toho roku) 
1897, 22. listopadu - povolena stavba vodovodu z řeky Bečvy k strojírně, kolaudace stavby 
dne 17, ledna 1897. 
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1925, 11. února - žádost o výměnu oken do uličky, spojující ulici Jateční a Nábřežní pro fa. 
Jan Vítěz, továrna vodovodů a čerpadel, Pferov-Morava 
1922, 13. října - upozornění na špatný komín z továrny 
1927, ň, dubna - oprava omítek na domě č, 58 v jateční ulici - barva šedozelená 
1930, 15. července - ohlášeni záměru opravy kolny ve dvoře, Městský úřad v Přerově 
1930,  23. července   oznámeni o stavební výměně shnilých dřevených součástí kolny ve 
dvoře za. cihelnou výplň 
1931, 4. dubna - adaptace dřevěné kolny ve dvoře na zkušebnu pro čerpadla - zařízení 
soustruhu na přímé spojeni s elektromotorem, záři zeni pily na kov s pohonem na 
elektromotor a elektrovýtah 
1931, 14. dubna - povoleno výše žádané 
1934,2r února - žádost fa Jan Vítěz k stavbě garáže na pozemku č, 2187 
1934. 9r června - žádost o prodej pozemku pare. č. 4704/4, zamítnuto Stavební úřad Přerov 
193ó7 8. května - Kamila Vítězová a Jan Vítěz z Přerova, Jateční ulice č. 58 žádají povoleni k 
užívání přestavených a přistavených dílen, bytu domovníka, garáže a pomocných budov 
1937,2. listopadu - žádost k přístavbě 1. patra na pří/jemní budově ve dvoře 
domu op 58 v Jateční ulici č. 8 
1937,  17. listopadu - schváleno 
1938,21. března - žádost o povolení k opravě objektů dílen, sjednocení fasád etc. 
1938, červen - plány na opravu fasád domu č. 58 v Jateční ulici, vyhotovil pro 
Jana Vítěze ak. arch. Lubomír Šlapeta 
1941, 13. května - stavba brusírny kovu ve dvorním traktu, fa. Vítěz 
1943, 11. ledna - výměna oken, povoleni, Anlonín Poupera, zednický mistr z Přerova, Ke 
kapličce 18. 
1946, 7. fíjna - plány na stavbu skladů, projektoval pro fa. Vítěz V. Beneš, stavitel z 
Rokytnice u Přerova 
1946, 27. listopadu - odstranění starého plotu na parcele č. 2190 (ze strany od Bečvy), 
původně pronajatý od J. Hanzlíkové z Dluhonie. Tento bude nahrazen novým deskovým 
plotem s vraty. 
1947,  září - připiš architekta Slapely k zamýšlené výměně krytiny .,. (viz dopis) 
1947, 22. dubna - přístavba dílen a umýváren 
1947, 24. září - povoleni zřízení vikýře na střeše domu č. 58 pro skald na půdě 
1947. 29. prosince - povolení opravy fasád fa. Vítěz 
1953, 20. dubna - žádost k povolení adaptace budovy, ONV Přerov 
1953, 27. dubna- fa. Moravostav zamýšlí v prostorách bývalého závodu SIGMA n.p. v 
Přerově, Jateční ě. 58, adaptovat svým nakladem tento objekt 
1953,1, září - stavba skladu, plány Moravostav, n.p. Přerov 
1961,16. dubna - položeni kabelové přípojky 
1968, říjen    projektová dokumentace pro „Zdravotnické zásobování", vypracoval Služby 
obyvatelstvu, Kunín 
1975,15. ledna - povoleni k výměně oken v administrativní budově pro „Zdravotnické 
zásobování" 
1975, 5. června - stavba ocelového přístřešku ve dvoře 
1977,15. dubna- oprava fasády skladu „Zdravotnického zásobování11 
1983,9. srpna - „sanační oblast města", viz Ing. Gremhca 
i 986, 3. prosince - úprava cesty pro fa ..Zdravotnické zásobování" 
2001. 17. ledna    zahájení odstranění stavby, Zdravotnické zásobováni 2005.  
11. února - stavební úpravy na objektu (ťhan van Can a Ho Tni Binh) 
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LUBOMÍR ŠLAPETA 
Čestinir a Lubomír Slapetové se narodili dne 9. prosince v Místku (dnes Frýdek-Mistek). 
Vletech 1914-18 zde navštěvoval českou obecnou školu a 191S-23 studoval společně se svým 
bratrem - dvojčetem na místeckém českém reálném gymnáziu (dnešní Obchodní akademie na 
Palackého třídě). Studia však nedokončili a roku 1923 odešli na Odbornou školu stavitelskou 
do Biua. Stupňující se zájem o aktuální dění na poli moderní architektury přivedl Lubomíra k 
pravidelným návštěvám brněnského Klubu architektu, * jehož iniciativy se uskutečnil 
přednáškový cyklus „Za novou architekturu". V průběhu roku 1925 v jeho rámci v Brně 
přednášely přední osobnosti evropské i české architektury (J, J. P, Oud, W. Ciropius, Le 
Corbusier, A. Ozenlanl, A. Loos). 
Po maturitě v roce 1927 nastoupil na doporučení prof. Jaroslava Syřistě k pobočce stavební 
firmy V. Nekvasila, uníž byl zaměstnán od 11. července 1927 do 31. května 1928. Po krátkém 
působení vBmč byl přeložen do Třince, kde se podílel na projektech průmyslových objektu 
pro Třinecké železárny. Tady se seznámil s tng. Alfredem Jurnečkou; který mladému 
projektantovi nabídl místo ve své ostravské kanceláři. Po ierátkém angažmá v Jurnečkově 
firmě (od 1. do 30. června 1928) si našel zaměstnání v pražském ateliéru arch. Milana 
Babušky, kde pracoval od 1. července do 30. září 1928. V Babuškově letenském ateliéru se 
Lubomír Šlapeta seznámil 5 absolventem vratislavské Akademie německým architektem 
Herbertem Sprottem, který mu doporučil tamní studium u profesorů Hanse Scharouna a 
Adolta Radinga. Na základě několika odeslaných kreseb byl Šlapeta 6. záři 1928 přijat ke 
studiu a od 15. října začal na Akademii umění a uměleckých řemesel ve Vratislavi studovat 
{Staalliche Akademie fůr Kunsi und Kunstgewerbé). Zde studoval n profesorů Adolfa Radinga 
a Hanse Scharouna a brzy se stal nejprve asistentem, později dokonce spolupracovníkem. 
Záhy jej následoval také bralr Čestmír. Lubomír se již v následujícím roce stal nejprve 
asistentem a brzy nato i spolupracovníkem svých profesorů. 
Po návratu do Československa se bratři Šlapetové vydali v roce 1930 na studijní cestu do 
Paříže a potom do USA. Na Scharounovo doporučení vyhledali v New Yorku několik 
předních architektu, mj. i ateliér tvůrce utopických a aerodynamických dopravních prostředků 
Normana Bell Geddese. Ten na základě několika skic Lubomíra zaměstnal (od i. do 31. 
prosince 1931), aby sním spolupracoval na později oceněném soutěžním návrhu Lidového 
divadla pro Charkov. Lubomír se v New Yorku seznámil také s řadou dalších amerických 
architektů (F. L. Wrightem, L Urbanem, R. Neutrou, P. Johnsonem a dalšími) a společně 
sbmtrem podrobně studoval jak stavbu některých newyorských mrakodrapů (Empire State 
Building), o kterých Lubomír po návratu referoval v odborném i denním tisku, tak typologii 
anglosaských rodinných domů. V důsledku vrcholící hospodářské krize však bratři v Americe 
nezískali stálé zaměstnání a vrátili se pak lodí přes severní Afriku a Ttálii do vlasti. Po 
návratu počátkem 30. let se rozhodit založit vlastni kancelář Akademičtí architekti Šiapctové. 
Kancelář nejprve sídlila v Praze a měla pobočku v Moravské Ostravě, kterou vedl Čestmír, 
zatímco pražskou kancelář vedl Lubomír. Pražská kancelář byla uzavřena v roce 1933. Tady 
však hospodářská krize rovněž citelně zasáhla architektonickou praxi, a tak si vedle toho v 
srpnu téhož roku otevřeli pobočný závod ku zhotovování plánů, a architektonických nákresů v 
Ostravě. Tady se jim diky znalosti místních poměru snáze dařilo získávat první zakázky, 
vesměs návrhy na rodinné domy. Ze získaných prostředků financovali realizačně neúspěšnou 
pražskou kancelář, kterou však uzavřeli až v roce 1933. kdy se Lubomír definitivně odebral za 
bratrem do Ostravy. Daší tři léta, do roku 1936, zde pracovali společné a Lubomír navíc v té 
době absolvoval několik krátkodobých pracovních pobytů v Scharounově berlínském ateliéru 
(1931,4,6). 
V prosinci 1936 se Čestmír Šlapeta oženil. Lubomír se oženil v červnu 1937 a usadil se v 
Olomouci, kde rovněž otevřel projekční kancelář. Další spolupráce bratrů byla už jen 
příležitostná. V souvislosti s dalšími životními kroky (Čestmírův sňatek v roce 1936: 
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Lubomírův 1937) přesídlil Lubomír roku 1936 do Olomouce a s bratrem pak již 
spolupracoval jen příležitostně. O dvě léta později ovšem společně navázali spolupráci s 
avantgardním umělcem a specialistou na akustiku Arne Hoškem a Lubomír Šlapeta od konce 
třicátých let rozšířil svůj zájem z problematiky bydlení v rodinném domě také na kulturní 
stavby, zejména divadla a kulturní domy. 
Po skončeni druhé světové války stal v roce 1946 společně sF. V. Mokrým, J. Zrzavým a 
dalšími n zrodu katedry výtvarné výchovy na obnovené Univerzitě Palackého v Olomouci, 
kde pak také přednášel o bytové kultuře. Nedlouho po komunistickém převzetí moci byl roku 
1949 nucen univerzitu opustit a hledat práci vnově vynikajících státních projektových 
organizacích (Stavoprojckt Olomouc a Bratislava. Hutní projekt a NHKG Ostrava nebo 
Výzkumný ústav zelinářský v Olomouci). Tato zaměstnání však byla jen krátkodobá, a 
většinu času mezi léty 1949 -1958 proto působil znovu jako soukromý projektant, i když s 
obtížemi. Za kritické postoje vůči vládnoucímu režimu byl roku 1958 vyloučen ze Svazu 
architektů CSR; čímž mu byla práce samostatného architekta fakticky znemožněna. V 
padesátých létech krátkodobě pracoval v různých projekčních ateliérech (Stavoprojekt, Hutní 
projekt apod), většinou se ale věnoval soukromému projektováni. V roce 1958 byl vyloučen 
ze Svazu architektu ČSR, čímž mu byla další soukromá činnost znemožněná. 
V následujících letech 1959-66 byl zaměstnán v podniku Údržba státního obchodu v Ostravě 
a Olomouci. Na podzim 1963 mohl krátce navštívit Spolkovou republiku Německo, kde se po 
více než pětadvaceti letech znovu setkal s Hansem Scharounem. Pozváni ke spolupráci na 
projektu divadla ve Wolfsburgu, které si tenkrát od Scharouna přivezl, vsak tehdejší Svaz 
architektu neakceptoval. Mohlo k ni dojit až o tri roky později, v letech 1966-69. Teprve 
tehdy Slapeta znovu soustavněji pracoval v Scharounově západoberlinském ateliéru, kde se 
podílel na projektech divadla VW ve Wolfsburgu, Státní knihovny v Západním Berlině a 
spolkového velvyslanectví v Brazílii. V průběhu berlínského pobytu začal rovněž připravovat 
své vrcholné dílo pozdního období, návrh kostela 5v. Mikuláše pro Tichou u Frenštátu pod 
Radhoštem - jedné z řídkých sakrálních novostaveb, které mohly za období socialismu 
vzniknout. Po návratu domů pracoval na drobnějších úkolech převážně pro soukromé 
investory (víkendové a rodinné domy) a většinu tvůrčí energie tentokrát směřoval k úpravám 
chrámových interiérů v souladu s liturgickou reformou, schválenou Druhým vatikánským 
koncilem. Lubomír Slapeta zemřel 11. dubna 1983 v Olomouci. V roce 1990 byl 
rehabilitován rektorem Univerzity Palackého v Olomouci Josefem Jařabem a v následujícím 
roce rovněž příslušnou komisi Obce architektů. 
 

HISTORICKÝ   POPIS   SITICE ZKOUMANÉ LOKALITY A SOUČASNOST 
 

Domy v prostoru ulán ováné výstavby 
Ve zkoumaném prostoru se již nenachází žádné objekty. Původní zástavba, nacházející se v 
tomto prostoru, objekty stojící na zkoumaných parcelách s čísly číslo 203, 230; 231, 232, 233, 
234, 493, 4931, 4934 nebyla doposud popsána v žádném doposud popsaném stavebnč-
historickém průzkumu, 
Pro posouzení lokality bylo využito čtyř pramenných zdrojů . 
a)  historické veduty 
b)  mapové podklady 
c)  dobově plánové dokumentace 
d)  dobově fotodokumentace 
add, ai historické veduty 
veduty města Přerova, vydané Muzeem Komenského, zachycují zkoumanou lokalitu úplně na 

třech dokumentech a to z let 1726-1727 II, ÚL druhé polovmé 18. století a částečně na 
vedutách Přerova z roku 1593 - Jan Willenberg, z let 1726-1727 židé 1, 19. století - František 
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Domek, 1940-A. Mervart. 

 
Tato nejznámější a zároveň nejstarší veduta, zachycuje město Přerov ze severozápadu. Plochy 
námi zkoumané lokality, dnes ulice Jateční a Nábřeží, tvořily schematicky zaznamenané dva 
objekty ulice Jateční, za nimiž je patrno pěi úzkých, hloubkově orientovaných parcel, 
pravděpodobné zahrad, zasahujících až k břehům řeky Bečvy. 

 
 

1726-17271. židé 
tato veduta, na níž navazují další dvě zachyceni města s vyznačením židovských objektů, 
zachycuje zkoumanou plochy pouze částečně. Vnynější ulici Jateční jsou schematicky 
nastíněné čtyři prázdné pozemky. Je zde ale zachycena komunikace, kolmo disponovaná na 
dnešní ulici Jateční (původně vzká ulička od řeky Bečvy k hlavnímu náměstí 
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1726-1727 11. židé 
 
Nejstarším podkladem, zachycujícím námi zkoumanou lokalitu je ledy vedutu města z let 
1726-1727, zachycující židovský majetek, nacházející se v intravilánu města. Židovské domy 
jsou zde označeny černou barvou. Podobných zachycení města se stejnou tématikou je pro 
Přerov z období první třetiny 18. století vyhotoveno více (viz dále). Zkoumaná lokalita při 
řece Bečva zachycuje dnešní ulici Jateční se dvěma objekty, tvořícími s dalšími uliční čáru. 
Jedná se o přízemní objekty s domy se sedlovými střechami, orientovanými hřebenem s uliční 
čárou. Za domyt směrem k řece, jsou na vedutě zachyceny zahrady, avšak je zde patrný objekt 
budovy, bez zdůraznění dveřních či okenních výplní, jak je tomu u výše uvedených objektů v 
Jateční ulici. Lze konstatovat, že se zřejmě jednalo o hospodářský objekt kůlny na zahraďl 
Rovněž tato budova má sedlovou střechu. Na vedutě je patrná původní ulička, navazující na 
podobnou komunikaci, ústící do hlavního náměstí. 
 
 
add. b) historické mapové podklady 
Mapová podkladová dokumentace slouzj vedle vediU k zachyceni informací o zkoumané 
lokalitě, v Přerově od roku 1S30. Jestliže veduty povšechně zachycují informace o tváři města 
spíše formálně, dle pohledu ilustrátora, potom u mapových podkladů lze povazovat informaci 
o situaci vdaném čase za konkrétní a většinou bezchybnou. Pro náš případ jsme čerpali z 
katastrální mapy z roku 1S30, návrhu regulace města Přerova od A. Biihlera, dále z mapy 
měsLa z roku 1890, plánu města z ruku 1927, plánu Přerova vzniklému v 50. letech 20, století 
a situačního plánu města z roku 1961. Veškeré uvedená dokumentace reprezentativně 
zachycuje lokalitu v čase i v prostorovém uspořádání, 
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1830.n katastrální mapa města 

Na plánu jsou zachyceny plochy námi zkoumaně lokality a pozemky, označené cisty 106, 
107,108, 109, oddělené u čísla 107 a 108 úzkou uličkou, ústící z ulice Jateční k nábřeží řeky 
Bečvy. Objekt, na mapě označený číslem 106, tvoří s ostatními domy hlavní uliční blok 
přízemních objektů, postavených na hloubkově orientované parcele, s krátkým dvorním 
křídlem při pravé polovině dvorní dispozice domu. Dále je za objektem situovaná zahrada, 
hraničící s tokem řeky Bečvy. Hlavní budova domu č. 107, souběžná s Jateční ulicísmá do 
dvora situován sled hospodářských budov příčně a kolmo na sebe přiléhající a vytvářející 
písmeno „S". Za těmito budovami je úzká, hloubkově orientovaná parcela zahrady. Objekt, 
označený číslem 108, je rovněž souběžný s uliční čarou 
n 
Jateční ulice a levou štítovou zdí oddělen od Čísla domu 107 úzkou uličkou. Při pravé dvorní 
polovině domu je k objektu přistavěna úzká dvorní přístavba, zasahující do í retiny 
hloubkového traktu pozemku, jehož zývající čásx tvoří zahrada. Další z objektu zkoumané 
plochy Jateční ulice je rovněž postavený na hloubkově orientované parcele s dvorním křídlem 
v pravé polovině dispozice domu a zahradou. 
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1881. regulace města dle A. Bühlcra 

Námi zkoumané dispozice objektů studované lokality zachycuje rovněž další z mapových 
podkladu. Objekty či pozemky zde nejsou označeny čísly ani vrstevnicemi Schematicky 
zachycená lokalita u řeky Bečvy odpovídá výše popsané mapě z roku 1830. 
Schematické znázorněni města v blocích nezachycuje v konkrétních konturách námi 
zkoumanou lokalitu. 

 
50. léta 20. století 

Tato mapa města, s čísly pozemků, zachycuje situaci zkoumané lokality, po druhé světové 
válce. Veškeré námi v pramenech získané informace o úplné zástavbě pozemků pro firmu 
Vítěz Jsou zde doloženy, 
35 



 16

 
1961, situační plán města 

Situační plán měsia zpočátku 60. let 20. století úzce navazuje na geodetické informace, 
získané zéměměřtČi v 50. lei ech 20. stole!./, pravé pro tuto lokalitu. Jsou zde, bez Čísel 
popisných Či parcelních, zaznamenány dispozice jednotlivých zkoumaných objekiů. Mapa 
orientačně popisuje pouze názvy ulic. 
add. c) dobové plánové dokumentace 
Dobová plánová dokumentace byla archívnč doložena pro léta 1928, I93K 1932, 1934, 1937, 
1946, 1947 a 1953. Tato plánová dokumentace zachycuje v ucelené podobě stavební práce, od 
první třetiny 20. stolctj do poloviny století. Je to období, kdy se velmi razantně rozvíjela 
továrna Vítěz., jež byla v této lokalitě postupné budována. 
1879 - majitelka domu Wilemína Kulová, žádost o zvětšeni oken a dveří do bytu 
1884 -pokyny stavebního úřadu pro vyhotoveni dokumentace 
k stavbě stolařské a zámečnické dílny pro Oswaída Brázdu, stavitele mlýnských strojů v 
Přerově 
1888 - Jan Vítěz žádá o možnost stavby bytů ve dvoře svého domu, stavbu dle dopisu provede 
Jakub Mráček 
1888 - stavební práce na domě Jana Vítěze, nárožní objekt, zachování uliční čáry (Jakub 
Mráček si.) 
1891 -přestavba domu na dílny fa. Vítěz (zámečnická dílna, kovárna). 
1896 - zvýšení půdní prostory budovy ve dvoře o patro (rákosový strop) 
1928 - stavitel Jandásek z Přerova, stavba továrny Vítěz 
1931 - adaptace dřevěné kolny ve dvoře na zkušebnu pro čerpadla - 
zařízení soustruhu na přímé spojeni s elektromotorem, zařízení pily na kov s pohonem na 
elektromotor a elektrovýtah 
1932 - J. Jandásek. úprava soukromého objektu pro rodinu továrníka Vítěze 1934 - technická 
zpráva o stavu a dispozičním řešení objektu 
1936 - Kamila Vítězova a Jan Vítěz z Přerova, Jateční ulice č. 58 žádali povoleni k užívání 
přestavených a přistavených dílen, bytu domovníka, garáže a pomocných budov 



 17

1937 - žádost k přístavbě L patra na přízemni budově ve dvoře domu č.p. 58 v Jateční uhei č 8 
1938 - plány na opravu fasád domu č. 58 v Jateční uli.ci, vyhotovil pro Jana Vítěze ak arch, 
Lubomír Šlapeta 
1941  stavba brusírny kovů ve dvorním traktu, fa. Vítěz 
1943 - výměna oken, povoleni, Antonín Poupera, zednický mistr z Přerova, Ke kapličce 18, 
1946 - plány na stavbu .skladů, projevoval pro fa. Vítěz V. Beneš, stavitel z Rokytnice u 
Přerova 
1946 - odstranění starého plotu na parcele č. 2190 (ze strany od Bečvy), původně pronajatý 
od Hanzlíkové z Dluhonic. Tento bude nahrazen novým deskovým plotem s vraty, 
1947 - přístavba dílen a umýváren 
1947 - povoleni zřízeni vikýře na střeše domu č. 53 pro skald na půdě 
1947 -povoleni opravy fasád pro fa. Vítěz 
1953 - stavba skladu, plány Moravostav, n.p, Přarov 
1961- plány položeni kabelové přípojky 
1968 — projektová dokumentace pro „Zdravotnické zásobováni'', vypracoval Služby 
obyvatelstvu, Kimín 
1975 - stavba ocelového přístřešku ve dvoře 
1977 — oprava fasády skladu „ Zdravotnického zásobováni" 
1986 - úprava cesty pro fa „Zdravotnické zásobování" 
2001- zahájeni, odstranění stavby, Zdravotnické zásobování, bý\!alě továrny Vítěz 
2005- stavební úpravy na objektu (majitelé Phan van Can a Ho Thi Binh) 
add. d) dobové fotodokumentace 
Dobová fotodokumentace zachycuje objekt anebo lokalitu : 
a) na fotografii z 30. let 20, století, zachycující část ulice Jateční a patrový objektj nacházející 
se 11a původní dvorní ploše pozemků domů v Jateční ulici 
 

 
b) sada fotografii z 60. let 20, století zachycuje soubor objektů bývalé továrny Vítěz, 
stavebné upravené dle plánň L. Slapety z konce třicátých let 20. století 
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SONDÁŽNÍ   PRŮZKUM 
Sondažní průzkum nebyl, vzhledem ke specifice průzkumových prací, prováděn. Na základe 
dohody se zásmpci památkové péče byl průzkum soustředěn na získání maximálně možného 
množství informací zkoumané lokality z dobových dokumentů, 
Ducs prázdný pozemek, kde investor zamýšlí provést zástavbu, nebylo nutné a ani možné 
ověřovat sondažním průzkumem, protože y tavby zde dříve stojící již neexistují anebo již byly 
blíže popsány. Za nezbytné považujeme provedení archeologického dozntu při zahájeni a v 
průběhu výkopových stavebních prací. 
 

PAMÁTKOVÉ A UMĚLECKO-HISTORICKÉ 
HODNOCENÍ ZKOUMANÉ LOKALITY 

/koumaná lokalita, nacházející se na severo-západní části ochranného pásma městské 
památkové zóny Přerov, patří mezi exponovaná místa historického jádra města, s 
bezprostřední lokací - v optické blízkosti zámku v Přerově, při středověkém brodu přes řeku 
Bečvu a v blízkosti kostela sv. Marka (dnes volná plocha, v místech bývalé Orlovny anebo 
náslcdnč kina OKO. Lokalita je ohraničena na východě budovou bývalé organizace Svazarm 
(v minulosti městský špitál), na jilm ulicí Jateční, na západě s budovou se zástavbou objektu z 
19 století, jež v nedávné minulosti tvořila uliční frontu domů v lokalitě nábřeží a na severu s u 
li čni komunikací a řekou Bečvou 
Nynější stav odráží donedávna existující zámčr Města Přerova, vybudovat zde okružní 
komunikaci. Došlo k demolici řady objektu, jen torzálně se zde dochovaly původní tovární 
haly fa. Vítěz (popsáno výše) a některé historické budovy, nacházející se v uliční čáre Jateční 
ulice respektive nábřeží řeky Bečvy. 
Vzhledem k tomu, že se do dnešních dnů dochovaly již zmíněné : 
-    historizující objekt bývalé fronty domů řadové zástavby při řece Bečvě 
-    stavební fragmenty hal bývalé továrny fa. Vítěz (haly etc) 
-    historizující objekt bývalé fronty domů řadové zástavby ulice Jateční 
je zapotřebí konstatovat, že daná lokalita, včetně vyjma výše uvedeného, je z hlediska 
památkového významnou, kde se sice nenachází žádné umělecko-historické artefakty, které 
by by i o nutné chránit ve zvláštním režimu, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o lokalitu v 
nedaleké blízkosti zámku a Horního náměstí, v lokalitě s nejstarší historickou původní 
zástavbou ve městě, doporučujeme zde v po zahájení stavebních prací provádět zde 
archeologický dozor, který může odkrýt celou řadu zajímavých stavebních středověkých 
substrukcí. 
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