
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Upozornění 
Chtěl bych touto cestou upozornit případné čtenáře následující knihy, že text včetně 
fotodokumentace (tato byla srovnána a popsaná za pomocí kamarádů ) jsem zpracoval pomocí 
skeneru jako nevidomý pro vlastní  potřebu a další nevidomé zajímající se o tuto oblast. Proto 
prosím omluvte případné překlepy a rozdělovací znaménka v řádku, záměnu písmen jako z na 
s a chyb u některých jmen , originál byl v jiném formátu než je současný proto také případné 
odvolávky na číslo stránky neodpovídá skutečnosti. Kontrolu neskenovaného textu provádím 
pouze pomocí hlasového výstupu v počítači . 
Některé stránky jsou naskenovány jako foto v JPG a vloženy do textu. Dále upozorňuji že 
nemám souhlas autora (ů) o zpracování do této podoby.  
                    

                                                                                    Jiří Rosmus 
                                                                                  www.rosmus.cz 
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STRUČNÉ DĚJINY PŘEROVA 
 

Přerov je významnou lokalitou, jejíž dávnou historii nám částečně přibližují archeologové 
vvkopávkami hmotných dokladů života zdejších obyvatel. Na světoznámé paleolitické 
naleziště v místech dnešního Předmostí navazovalo mladší osídlení, které se zde udrželo až do 
příchodu Slovanů. Jižním směrem na levém břehu Bečvy na kopci (dnes Horní náměstí) bylo 
prokázáno rovněž paleolitické osídlení a nálezy z mladších kultur, včetně velkomoravského 
období. Po pádu Velké Moravy a v době maďarských nájezdů se jádro osídlení posunulo z 
jižní Moravy' na střední a západní Moravu a do "vyšších poloh. Není proto vyloučeno, že 
předpokládané ústředí slovanského osídlení v Hornomoravském úvalu a dolním Pobečví se 
nacházelo v určité fázi vývoje právě v Přerově. Archeologické výzkumy z let 1984-1990 
odhalily unikátní mohutné opevnění prostoru Horního náměstí, tzv. hákové konstrukce, na 
našem území ojedinělé, jehož obdobu můžeme najít například na různých místech v Polsku. V 
rámci tohoto opevnění se pak dochovaly zbytky dřevěných srubových obydlí a stopy dře-
věných cest, což vede k závěru, že Přerov na začátku 11. století představoval jeden z 
důležitých opěrných bodů vojsk polského krále Boleslava Chrabrého. 
Raně středověká Morava v polovině 11. století byla v ohledu zeměpanské správy rozdělena na 
hradské obvody, z nichž nejdůležitější byla sídla tzv. knížecích údělů - Brno, Olomouc a 
Znojmo. Součástí olomouckého údělu byl přerovský kastelánský obvod. 
Historici dlouho považovali za první písemnou zmínku o Přerově tu, která je obsažená v 
listině datované rokem 1046. Později se však ukázalo, že jde o středověké falzum z 12. století, 
jehož jádro pochází snad z let 1061-1067. Podle této listiny se dostalo staro-boleslavské 
kapitule řady důchodů z moravských lokalit, mezi nimi i z Přerova. Podobně v listině 
datované' rokem 1073 (jde však opět o falzum z 12. století) byl Přerov jmenován mezi místy 
na Moravě, která odváděla devátý díl výnosu z výročního a týdenního trhu nově založenému 
benediktinskému klášteru v Opatovicích nad Labem. 
Teprve třetí známá listina, v níž se objevuje zmínka o Přerovu, je pravá, ale i kolem jejího 
časového zařazení se vedou spory. Její vydavatel olomoucký biskup Jindřich Zdík v ní 
informuje o pře¬nesení biskupského sídla v Olomouci od kostela sv. Petra ke kostelu sv. 
Václava. V současnosti převažuje názor, že k tomu došlo v roce 1141. Součástí listiny je 
seznam statků olomoucké diecéze zahrnující více než 200 lokalit, jež jsou děleny podle 
obvodů šesti velkofarních kostelů - v Olomouci, Přerově, Spytihněvi, Břeclavi, Brně a 
Znojmě. 
Biskup Zdík dal zároveň podnět k přetvoření této církevní organizace v systém arcijáhenství, 
v jehož čele stáli arcijáhni, kteří zároveň působili jako kanovníci olomoucké kapituly. Poprvé 
se jmenují olomoucké, přerovské, břeclavské a znojemské arcijáhenství v listině z roku 1207. 
Sídlo přerovského arcijáhna, pokud zde sídlil, bylo u kostela, který stál v místech dnešního 
kostela sv. Michala na Šířavě. Církev měla nepochybně v této době velký význam pro rozvoj 
celého sídla, na nejstarší známé městské pečeti, jejíž otisk se nám dochoval na listině z roku 
1480, jsou v pečetním poli zobrazeny dvě kostelní věže s vysokými kuželovitými střechami, 
zakončené výrazným křížkem. 
- 8 - 
K výhodám polohy osídlení na území Přerova patřilo, že obyvatelé mohli těžit z tranzitního 
obchodu. K roku 1225 je Přerov zmiňován jako trhová ves, ve které Přemysl Otakar T. 
obnovil premonstrátskému klášteru Hradisko u Olomouce držbu krčmy. Jisté nevýhody s 
sebou ovšem přinášela válečná léta, protože sídliště ležící na pochodové trase se stávalo často 
cílem nepřátel. Zvláště je třeba zmínit, že Přerov ležel na tzv. skalické cestě, která ved¬la z 
Olomouce přes Přerov na Uherské Hradiště, Strážnici do Skalice, odtud na Jablonici a přes 
Trnavu a Nové Zámky do Ostřibomi. V listině z roku 1217 se tato cesta nazývala 
„výzvědnou" cestou z Cech. Odtud přišlo v roce 1253 pro Přerov velké nebezpečí. V listině z 



roku 1255 daroval uherský král Bela IV. Bocholeriovi, synovi Vidy z Olaszky, zemi kolem 
Vasváru jako odměnu za jeho zásluhy při prvním tažení do Cech. Připomíná jeho zásluhy v 
bitvě pod hradem Pirillo, který byl ztotožněn s Přerovem. Iři roky po bojích na střední Moravě 
český král Přemysl Otakar II. v upomínku na statečnost obyvatel Přerova a na přímluvu 
tehdejšího významného kolonizátora Smila z Brumova, v té době přerovského purkrabího, 
udělil městu privilegium, že se mohlo řídit olomouckým právem. Nutno uvést, že text 
dochovaný jen v pozdějších listinách, vzbuzoval podezření, že jde o padělek. Bylo však 
dokázáno, že jde v převážné části textu o pravou listinu, která vyšla z prostředí žďárského a 
velehradského kláštera, kde se angažoval Boček z Berneka, bratr Smila z Brumova. Přerov se 
od roku 1256 stal královským městem, sídlem provincie (kraje), krajského soudu, u něhož se 
vedly menší zemské desky. 
Od začátku 15. století bylo město opakovaně zastavováno různým pánům. Během husitských 
válek představoval Přerov centrum vyznavači! přijímání podobojí a východisko k útokům 
proti biskupské Olomouci. Za držení Ctibora z Tovačova v letech 1465-1470, který 
podporoval krále Jiřího z Poděbrad ve válce proti uherskému králi Matyášovi, došlo k 
opětnému osazování kopce (dnešního Horního náměstí) osadníky, mezi nimiž pravděpodobně 
byli i ve větším počtu členové jednoty bratrské. Přerov se brzy stal jedním z nejdůležitějších 
sídel jednoty, správním centrem, kde se konaly po celé 16. století bratrské synody, byl sídlem 
bratrského biskupa a bratrské školy. Je třeba také připomenout, že se zde v roce 1523 narodil 
Jan Blahoslav, pozdější biskup jednoty bratrské. 
Koncem 15. století byl do českých zemí jako inkvizitor vyslán Heinrich Institoris, spoluautor 
knihy Kladivo na čarodějnice, který po poznání situace vedl disputace se starším jednoty 
Vavřincem Krasonickým za spoluúčasti tehdejšího bratrského správce v Přerově Tůmy 
Přeloučského. Své poznatky shrnul Institoris ve dvou spiscích vydaných v Olomouci v letech 
1501 a 1502. Zamýšlel se mj. nad roztříštěností náboženských poměrů a položil si otázku, kde 
je třeba hledat náboženská centra, zda v Praze, Litomyšli, kterou mylně kladl na Moravu, v 
Přerově nebo v Římě. V poměrech v Přerově viděl velké nebezpečí, protože tu ševci čtou tzv. 
knihu Kopyt, tj. cyklus Petra Chelčického 0 šelmě a obrazu jejím. 
V roce 1487 Přerov získal v dědičnou držbu Vilém z Pernštejna, a tím se město stalo městem 
poddanským. Zásluhou nového majitele bylo dokončeno osídlení Horního města, které se 
postupně zapojilo do starší městské organizace. Tento proces byl ukončen v roce 1520 
vydáním privilegia, podle nějž byli vždy dva usedlí na kopci přizváni do zasedání městské 
rady. Z té doby také pochází historický znak města - v bílém štítu stojí dvě červené, zlatem 
ozdobené okrouhlé věže s brankami, okny ve dvou patrech, s cimbuřím o třech stínkách a se 
špičatými střechami s makovicemi, mezi věžemi je černá zubří hlava se zlatým kruhem v 
nozdrách. 
Vláda Viléma z Pernštejna v mnoha ohledech položila základy k dalšímu rozvoji města. V 
hospodářské oblasti se setkáváme s organizací cechovní výroby prostřednictvím cechovních 
artikulí. Prvé známé artikule vydal Vilém z Pernštejna přerovským soukeníkům v roce 1498. 
Po soukenících následovali řezníci v roce 1521, i když jiný pramen by svědčil o tom, že cech 
vznikl již roku 1434. Další cechovní artikule byly vydány pro kožešníky (1544), pekaře 
(1545), právovářečníky (1547), v roce 1556 zvlášť pro krejčí, ševče, tkalce, roku 1557 
obdržel artikule společný cech kovářů, nožířů, kolářů a zámečníků, 1577 společný cech 
provazníků, stolařů, jehlám, barvířů pláten, mečířů, sedlářů, voskářů a řemenářů. Dále byly 
položeny základy k rozvoji mlýnské výroby a pivovarnictví. 
V oblasti správní potvrdil Vilém z Pernštejna roku 1513 Přerovským dosavadní privilegia, 
slíbil je zanechat při dosavadní víře a změnil jim roboty v roční peněžitý plat. Převážně 
utrakvisticky orientované obyvatelstvo si z městských prostředků postavilo v roce 1525 nový 
kostel (v místech dnešního farního kostela), kam také byla přenesena fara, do té doby sídlící u 
kostela sv. Michala na Šířavě. Z hlediska dalšího vývoje byl pro Přerov důležitý rok 1545, v 



němž Jan z Pernštejna dal Přerovským panství Přerov do zástavy za půjčku 7000 zlatých. Za 
to jim přenechal všechny důchody náležející k zámku i k Hornímu a Dolnímu městu, i jiné 
důchody vycházející z panství. Navíc slíbil, že město neprodá, ale kdyby pro nějaké těžkosti k 
tomu muselo dojít, hodlal to nejprve oznámit Přerovským, kteří by se mohli při dostatku fi-
nančních prostředků vykoupit. 
V  roce 1596 došlo smlouvou mezi zmocněnci Jana z Pernštejna a městem Přerovem k 
převzetí přerovského panství zdejšími měšťany. Přerovští se pokusili vrátit se zpět mezi města 
královská, ale tehdejší poměry to neumožňovaly. Proto si sami vybrali novou vrchnost, kterou 
se stal rod pánů ze Žerotína v osobě Bedřicha staršího ze Žerotína. Po dvou letech připadl 
dědictvím Přerov Karlovi staršímu ze Žerotína, jednomu z nejvzdělanějších mužů ve střední 
Evropě, předáku jednoty bratrské. Nepřátelé jej však chtěli o Přerov připravit a město 
nazývali sídlem hereze. Z vůle Karla staršího ze Žerotína byl vydán řád upravující jednání 
městské rady. ?Žerotín se také snažil založit v Přerově školu po vzoru opatství v St. Gallen ve 
Švýcarsku. Svá studentská léta 1608-1611 zde prožil Jan Amos Komenský, který zde také v 
letech 1614-1618 vyučoval. 
Hrůzy třicetileté války, spojené s rekatolizací po roce 1628, se nevyhnuly ani Přerovu. 
Žerotínovou smrtí v roce 1636 jako by se pro Přerov uzavřelo úspěšné 16. století. Následné 
období 17. a 18. století přineslo ve srovnání s předchozím vývojem bez-významnost jak na 
poli společenském a kulturním, tak i hospodářském. I když se olomoucký kraj dělil na čtvrť 
kolštejnsko-třebovskou a čtvrť přerovsko-bruntálskou, které se v roce 1714 osamostatnily 
jako kraj olomoucký a kraj přerovský, sídlo posledně jmenovaného zůstalo v Olomouci. 
Teprve v souvislosti s reorganizací krajského zřízení byl přeložen krajský úřad 25. dubna 
1783 do Hranic, kde zůstal až do svého zrušení v roce 1850. 
Celkový úpadek přerovského hospodářství po třicetileté válce byl velmi výrazný, určitou 
úroveň si získalo a udržovalo pouze soukenictví. S rozvojem soukenických továren ve 
třicátých a čtyřicátých letech 19. století zanikla postupně i tato řemeslná výroba. 
V 19. století město ovšem získalo na významu výstavbou železnice. Dne 17. října 1841 byla 
trať s dvěma parními lokomotivami .Olomutia a Moravia slavnostně posvěcena brněnským 
biskupem Antonínem hrabětem Schaffgotschem. Nádraží bylo přínosné jako přestupní a 
přípojová stanice dvou důležitých tratí. Koncem l(). století byl na úseku z Bohumína do 
Přerova největší provoz v celém Rakousko-Uhersku. 
I'o určité době se železniční doprava projevila na materiálním blahobytu občanů, jimž se 
značně zvětšily příjmy, a to jak majitelům domů, kteří je se ziskem pronajímali, tak i 
řemeslníkům a obchodníkům, pro jejichž zboží byl snadnější odbyt než dříve. Dopravní 
dostupnost sem přilákala podnikatele. Prvním podnikem, který byl založen s ohledem na 
možnosti poskytované dráhou, byla surovárna a škrobárna Hugo Fiedlera z pruského Slezska, 
který ji založil v roce 1843. Roku 1859 odkoupil podnikatel Alfred Skene spolu s bratrem 
Augustem od Antonína hraběte Magnise, dřívějšího majitele přerovského panství, parcelu na 
levém břehu Bečvy zvanou Petržalka a vystavěl zde cukrovar, na jehož místě se dnes nachází 
závod Kazeto. Podnik byl v roce 1867 rozšířen vybudováním druhého cukrovaru východním 
směrem od stávajících budov. V osmdesátých letech 19. století pracovalo v cukrovaru bratří 
Skenů na 400 dělníků. 
Zemědělské zázemí hanáckého venkova bylo dobrým předpokladem pro vznik a rozvoj 
průmyslu zemědělských strojů, jehož prosperita vrcholila v letech 1870-1880. K největším 
firmám zabývajícím se výrobou strojů patřily firmy Heinick-Konšelík, Kokora-Waldmann, 
Vítěz, Sofka et Comp., Krátký, Kočí, Vitoušek--Calábek. Roku 1871 byl založen v Přerově 
vedle měšťanského pivovaru (49 podílníků) velkolepý akciový pivovar. Se zemědělskou 
výrobou souvisel vznik První moravské rolnické továrny akciové na soustředěná hnojiva a 
lučebniny v Přerově, jejíž založení iniciovali profesor Jan Adamec z Přerova a poslanec Jan 
Rozkošný z Křenovic v roce 1895. 



Rozvoj průmyslu ovlivnil i tempo růstu obyvatel, v roce 1844 zde žilo 4208 obyvatel, v roce 
1890 zde již bylo usazeno 12 955 osob. Po stránce národnostní byl Přerov městem s česky 
mluvící většinou, která si také vždy udržela rozhodovací pravomoc v městské správě. Určité 
česko-německé napětí se projevilo v roce 1848 a bylo cítit i ve vztazích městské obce s 
dráhou, kde vedoucími úředníky byli především Němci. Složitým vývojem prošlo v Přerově 
také židovské obyvatelstvo, pro něž byly stanovovány různé početní kvóty. Podle tzv. 
systemálního patentu z roku 1789 to bylo 44 míst, což v praxi znamenalo, že ve městě mohlo 
další půlstoletí žít oficiálně pouze 44 židovských rodin, i když skutečnost byla jiná. V roce 
1791 čítala židovská obec 230 příslušníků, v roce 1830 již 286 a v roce 1848 to bylo 342 
osob. Počet příslušníků židovské obce v Přerově rostl až do devadesátých let 19. století (621 
osob) a poté začal klesat. 
Zrušením poddanství a zavedením ústavnosti v roce 1848 došlo ke změnám ve výkonu 
správy, která do té doby vyplývala z vlastnictví půdy a byla prováděna patrimoniálními (vrch-
nostenskými) úřady. První obecní volby se konaly na základě instrukce z 8. dubna 1850. 
Následující desetiletí bylo poznamenáno bachovským absolutismem, a teprve na základě 
voleb v roce 1861 se starostou města stal František Kramář, pod jehož vedením v národním 
duchu byl v letech 1861-1866 nastartován rozvoj města. Bohužel slibný vývoj byl na čas 
zastaven v důsledku prusko-rakouské války v roce 1866 , a pak především po velkém požáru 
ve městě v roce 1868. Za Kramářových nástupců došlo k pořízení regulačního plánu města 
spolu s plány na regulaci řeky Bečvy. Byly zpracovány projekty na zajištění pramenité pitné 
vody a taktéž plány pro veřejnou nemocnici. 
V letech 1861-1890 hájil zájmy Přerova na zemském a říšském sněmu P. Ignát Wurm, a právě 
jemu Přerov musí být vděčný za prosazení celé řady projektů u úřadů v Brně nebo ve Vídni. 
Od roku 1877 se stal Přerov sídlem samostatného okresního hejtmanství, zatímco do té doby 
patřil pod hejtmanství kroměřížské. Ze vznikajících politických stran měly své aktivisty a 
organizační střediska na přelomu 19. a 20. století v Přerově strana agrární a katolická strana 
národní, v komunální politice byla určující strana lidová (mladočeská), postupně své 
zastoupení získávala sociální demokracie a národní demokracie. 
Zcela výjimečnou pozornost město věnovalo školství. Zásluhu na tom má především Jakub 
Škoda, první ředitel přerovského gymnázia založeného v roce 1870. Jeho neúnavným 
působením došlo k výstavbě honosné novorenesanční budovy. V roce 1875 rozhodl moravský 
zemský sněm o zřízení střední hospodářské školy v Přerově, která nahradila hospodářskou 
školu z roku 1865. Jakub Škoda byl iniciátorem vzniku měšťanské školy v roce 1884 a stál u 
zrodu průmyslové školy, která však byla založena až po jeho smrti v roce 1889, a to v 
souvislosti s postupným rušením reálných tříd přerovského gymnázia. 
Ruku v ruce s politickým uvolňováním v druhé polovině 19. století šel i rozvoj spolkového 
života, který byl hlavním nositelem i místních kulturních snah. V Přerově vznikly v roce 1862 
hned dva spolky velmi významné svou pozdější činností - pěvecko-hudební spolek Přerub a 
čtenářský spolek. V roce 1863 byly položeny základy divadelního spolku a v roce 1875 
zahájil činnost Dobrovolný hasičský a tělocvičný spolek. O vzhled přerovských ulic, náměstí 
a parků se od roku 1879 staral Spolek pro vysazování a okrašlování města Přerova, pro rozvoj 
podnikání měla význam Řemeslnicko-živnostenská beseda. Prvním z řady spolků spojených 
se vznikajícími politickými stranami byl Dělnický vzdělávací spolek Svornost, který zde 
působil od roku 1882. 
K ideovým pilířům rozvíjející se měšťanské společnosti patřil odkaz tří osobností - 
přerovského rodáka Jana Blahoslava, majitele přerovského panství Karla staršího ze Žerotína 
a přerovského studenta a později učitele Jana Amose Komenského. Úsilím Františka 
Slaměníka, ředitele měšťanské školy, velkého propagátora odkazu Komenského doma i v 
cizině, vzniklo v Přerově v letech 1887-1888 první muzeum Komenského na světě. 



Druhá polovina 19. století je i dobou počínajících sportovních aktivit. Vedle společenských je 
v Přerově rozvíjela od roku 1871 Tělocvičná jednota Sokol, v roce 1888 byl založen v 
Přerově Klub českých velocipedistů a o tři roky později se na nově pořízeném kurtu v 
Michalově začala rodit tradice přerovského tenisu. 
Po vypuknutí první světové války byl 18. listopadu 1914 po předchozím nočním rozšiřování 
letáků označovaných jako vele-zrádné zatčen technický úředník firmy Heinik Slavomír 
Kratochvíl a odeslán ke krakovskému vojenskému soudu v Moravské Ostravě. Rozsudkem z 
23. listopadu 1914 byl odsouzen za zločin velezrady podle §58 trestního zákoníku k trestu 
smrti oběšením. Rozsudek byl ještě téhož dne vykonán. Krátce po Kratochvílově popravě 
následoval týž rozsudek nad přerovským krejčím Jiljím Matějkou a prostějovským 
redaktorem Josefem Kotkem. Je jasné, že Přerov se tak zapsal u vídeňského režimu jako 
město velezrádců, které bylo třeba odhalit pomocí placených agentů-provokatérů. Naopak po 
ustavení ústředního orgánu domácího odboje (Tajný výbor Mafie) na jaře 1915 začali i 
přerovští občané přispívat peněžními sbírkami k podpoře jeho činnosti. Přerovští se brzy 
zapojili i do zahraničního boje proti nepříteli, prvním byl v roce 1914 Alexander Zelenka, 
který ve Francii vstoupil do roty „Nazdar". 
Začátek 20. století je v Přerově po stránce literární spojován především s pobytem Jiřího 
Mahena. Literární podhoubí tu spoluvytvářeli studenti středních škol, z jejichž tvorby vyšel 
Sborník českého studentstva na Moravě a ve Slezsku, na němž se podíleli mij. Eduard Bena z 
Přerova, Jaroslav Tomáš z Lipníku, Zdeněk Neubauer z Olomouce a Jiří Wolker z Prostějova. 
První číslo vyšlo v tiskárně Jaroslava Strojila v září 1917. Tři roky po vzniku republiky pod 
vlivem předchozích snah vyšlo v Přerově první číslo literárního měsíčníku Host, do nějž 
přispěli slavné osobnosti české literatury a historiografie, mj. Jiří Wolker, Lev Blatný, Čeněk 
Jeřábek, Zdeněk Kalista, Jiří Chaloupka, Bartoš Vlček, Josef Knap a František Götz. V 
dalších číslech se objevili se svými příspěvky také Konstantin Biebl, Adolf Hoffmeister, Josef 
Hora, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert a Karel Teige. Vydavatelem byla literární skupina, 
která se formálně ustavila v Přerově 11. září 1921 v budově Tiskařského a vydavatelského 
družstva Obzor. Od roku 1914 redakci řídil Karel Hauke, který se zvláště zasloužil o to, že od 
konec dvacátých let byl v novinách dáván mimořádně velký prostor kulturní rubrice a literární 
produkci místních autorů. V roce 1922 došlo ke sloučení s deníkem Haná, do redakce tak 
přešel uznávaný moravský spisovatel J. F. Karas. Od roku 1933 byl redaktorem až do roku 
J937 básník Oldřich Mikulášek, který v Přerově vydal svou prvotinu. Své literární začátky v 
Obzoru prožívala i Jarmila Urbánková, které již jako studentce přerovského gymnázia vyšla v 
roce 1927 báseň, a také skvělá básnířka Jiřina Hauková. Přerovským rodákem byl rovněž 
básník Josef Kainar. 
V období první republiky J9I8-I938 se v Přerově vedle zavedených firem začala od poloviny 
třicátých let 20. století zavádět výroba optiky ve firmě Optikotechna, jejíž základy položil ing. 
Alois Mazurek a dále rozvíjel majitel firmy ing. Alois Beneš. Odpor proti nacistické okupaci 
vyjadřovali Přerované zapojením do odbojové činnosti. Rada z nich působila v zahraničním 
odboji, jmenujme například zahraniční vojáky otce a syna Lančíkovi, parašutisty Karla 
Hovůrku a Bohuslava Němce. 
Dne 1. května 1945 se v Přerově v ranních hodinách rozšířila mylná zpráva o kapitulaci 
Německa. Následovalo shromažďování lidí na náměstí před radnicí a ve Smetanově ulici před 
budovou okresního úřadu. Došlo k odzbrojování německých vojáků. Místní rozhlas zveřejnil 
výzvu, aby se důstojníci československé armády a bývalí legionáři dostavili na radnici a 
nabídli své služby. Situaci se snažily koordinovat Revoluční okresní národní výbor v čele s 
Bohuslavem Sídou a Revoluční místní národní výbor, v jehož čele stál profesor gymnázia Jan 
Machovec. Do Přerova se dostali i členové partyzánských skupin Josefa Tolstoj. Vyjednávání 
s představiteli německé civilní správy i vojenskými činiteli byla ze strany Němců protahována 
a nakonec úplně přerušena, když okupační správa přešla do útoku. Proti Přerovu byla 



nasazena německá pořádková policie z Holešova a Olomouce, poplachové jednotky zbraní SS 
z Olomouce a další jednotky SS z Bystřice pod Hostýnem. Na nádraží vyzval jeho velitel 
kapitán Blaschke vojáky ke kladení odporu. V průběhu potlačování povstání bylo několik 
přerovských obránců zabito. V noci z 1. na 2. května 1945 bylo pozatýkáno asi sto osob. Na 
přímý rozkaz německého státního ministra pro Cechy a Moravu K. H. Franka bylo vybráno 
21 osob, které byly 2. května ve večerních hodinách popraveny na střelnici v Olomouci-
Lazcích. 
Poválečné období bylo charakteristické prudkým průmyslovým rozvojem (Přerovské 
strojírny, Mcopta, Severomoravské drůbežářské závody, Juta, Severomoravské pivovary), 
doprovázeným rychlým nárůstem obyvatel a usilovnou výstavbou nových obytných budov, od 
konce padesátých let pak domů panelového typu. Zároveň s tím došlo bohužel i k bourání 
původní uliční zástavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STAVEBNÍ PROMĚNY MĚSTA 
 

Přerov patří k těm městům, jejichž urbanismus prošel složitou cestou. Vil. století, do něhož 
spadají první písemné prameny vztahující se k Přerovu, se sídelní aktivity, jak prokazují 
archeologické nálezy, rozvíjely zejména na „přerovském kopci", který představoval mocenské 
centrum. Jde o travertinovou kupu na levém břehu řeky Bečvy, rozkládající se ve výšce 220 
metrů nad mořem, která převyšuje okolní terén o 10-12 metrů. Šlo o výrazný strategický bod, 
který využil polský král Boleslav Chrabrý snad někdy v roce 1003 k vybudování opevnění a 
umístění vojenské posádky. Dosud se však nepodařilo zjistit přesnou polohu centrální obranné 
stavby - hradu. 
Raně středověké suburbium (podhradí) přerovského hradu, jednoznačně doložené od počátku 
11. století, se konsolidovalo v prostoru, jehož osou byla předpokládaná trasa obchodní stezky 
vedoucí od jihu na sever. Archeologické nálezy dokládají osídlení v prostoru kolem dnešního 
kostela sv. Michala na Šířavě až po ulice Čechovu a Šířavu, dále při východní straně dnešního 
Zerotínova náměstí, s přilehlým ústím Wilsonovy ulice a v ulici Jiráskově, na západní straně 
je osídlení doloženo v ulici Kainarově. V oblasti dnešní Kozlovské ulice vymezovala hrana 
inundace (záplavového území) jihovýchodní hranici osídlené plochy. Nálezy v ulicích 
Trávníku a Kozlovské blíže křižovatky s ulicí Bayerovou naznačují vějířovité rozšíření 
suburbia směrem k Bečvě. Severně od kopce byl osídlen prostor v dnešní ulici Mostní, kudy 
zřejmě vedla stezka podél západního a severozápadního úpatí ústředního návrší. V místě 
zvaném Na Marku se brodem přecházelo přes řeku Bečvu a na pravém břehu je opět doloženo 
osídlení v prostoru ulic Malé Dlážky a Brabanska. 
Takto vyznačené území zaujímalo plochu přibližně 15 hektarů. \ ně tohoto areálu se nacházel 
prstenec sídlišť doložených nálezy \ ulici Na Loučkách, dále na severovýchod podél Bečvy v 
ulici I horákově - areál nemocnice, a v blízké trati Za Kapličkou. Obdobný řetězec je možné 
předpokládat na pravém břehu na katastrech Předmostí, Dluhonic a Popovic. 
V listině z roku 1141 olomoucký biskup Jindřich Zdík vyjmenoval majetek šesti církevně 
správních center, jedním z nich byl i arci jáhenský kostel v Přerově. Nacházel se v místech 
dnešního kostela sv. Michala na Šířavě a byl duchovním centrem celého okolí. Z hlediska 
komunikačního jde v případě šířavského kostela o středobod, od kterého se k jihu táhl 
výrazný trojúhelníkový prostor dnes pojmenovaný Svisle, kde se spojovaly cesty od jihu a 
východu a kde bylo vybíráno biskupské mýto, zmiňované roku 1389. Od kostela severním 
směrem šla komunikace k přerovskému kopci s hradem. 
Prostor kolem kostela, včetně dnešního Zerotínova náměstí, můžeme považovat za sídliště 
tržního charakteru, o němž se objevuje zmínka v listině z roku 1225, v níž český král Přemysl 
Otakar 1. vrátil zpět klášteru sv. Štěpána na Hradisku u Olomouce krčmu v Přerově. 
Povýšení přerovské sídlištní lokality na město listinou krále Přemysla Otakara II. v roce 1256 
s sebou v praktické rovině neslo novou lokaci městského areálu. Zatímco dříve se za takový 
prostor považovalo dnešní náměstí T© G. Masaryka, popřípadě v novější době se uvažovalo o 
přeměně původního sídliště na místě Žerotínova náměstí, předpokládáme nově, že k lokaci 
došlo na území kopce, kde je dokázána kontinuita osídlení ve 13.-15. století. V místech 
současných domů čp. 26 a 27 na jihozápadním okraji byly zjištěny části zděné stavby, snad 
nejstarší v areálu kopce, z přelomu 12. a 13. století, popřípadě z pokročilejšího 13. století, o 
níž lze předpokládat, že byla sídlem přerovských kastelánů, z nichž první doložený byl jinak 
neznámý Jaroš v roce 1174. Areál nově založeného města na kopci byl poměrně malý, 
představoval plochu asi tří hektarů. Skutečnost, že městská práva se vztahovala na prostor 
vymezený hradbami na kopci, potvrzuje znění listiny ze 7. června 1386, vydané v Brně, v níž 
Jošt, moravský markrabí, propůjčuje městu Přerovu odúmrtní právo. Hovoří se tu o 
měšťanech a poddaných v Přerově jak v hradbách, tak mimo ně 1 když jde o formuli, která se 
v listinách běžně objevuje, v případě Přerova může jít o záměr s cílem rozšířit právní platnost 



ustanovení na širší okruh příjemců, než byl počet usedlých v omezeném prostoru kopce. Z 
dalších zmínek se dá soudit, že v uvedené době byl opevněn právě jen tento prostor a 
zastavěné části v podhradí neměly nikdy vlastní hradby. 
Zároveň se z listiny dá usuzovat, že důležitou hospodářskou a výrobní funkci si ponechalo 
původní sídliště ležící jižním směrem od kopce na dnešním Žerotínově náměstí, ale i zde 
došlo k postupné přeměně. Písemně je tato část města doložena až roku 1371, kdy se psalo o 
dvoře na přerovském předměstí za Šířavou, o kterém však víme, že ležel na západní straně 
Zerotínova náměstí. V roce 1446 byl zmiňován dvůr v Šířavě v ulici na přerovském předměstí 
(mediam Curiam in Sirzawa in platea suburbii Preroviensis), aby vzápětí rok nato se psalo o 
tom, že zde existuje dvůr před Přerovem v Židovské ulici (platea Judaeorum). Tyto zrněny v 
názvu jednoho a téhož místa jsou zvláště příznačné. Samotný název Šířava je charakteristický, 
neboť odkazuje na šířku ulice, tedy volný komunikační prostor mezi domovní zástavbou. S 
označením Široká ulice" se setkáváme v řadě měst naší republiky, ale zvláště v Německu, kde 
se mluví o „Breite Gasse". S touto podolu mi názvu se setkáváme i v Přerově v 17. století. 
< • charakteru osídlování města svědčí i to, že v polovině 15. stole-11 se o této části píše jako 
o Židovské ulici, což předpokládá přítomnost židovského obyvatelstva, které se sem mohlo 
stěhovat až poté, co původně usedlí obyvatelé přesídlili na jiné místo. Otázkou je, kdy a kde 
se tak stalo. V úvahu přichází prostor západně od kopce, totiž dnešní náměstí T. G. Masaryka, 
jehož pravoúhlá podoba splňuje představu o jednorázovém vymezení stavebních parcel. 
Zástavbu dnešního náměstí T. G. Masaryka klademe do třicátých a čtyřicátých let 15. století. 
V listině vydané ve Vídni 11. září I 157 českým králem Ladislavem, jímž Janu 
Tovačovskému zapisuje Přerov ve 3000 zlatých, se uvádí hrad a hora Přerov s městečkem a 
Šířavou. Aby nebyly pochyby o rozsahu zástavy, opakuji se její vymezení, že totiž jde o 
řečený hrad s městečkem na uvedené hoře, které směl Jan Tovačovský svým nákladem 
vystavět a obnovit. Nové osazení kopce a jeho opevnění bylo zřejmě \ vyvoláno a urychleno 
přípravami k válce proti protivníkům krále Jiřího z Poděbrad, která byla rozpoutána počátkem 
roku 1467. Na Ctibora z Tovačova podal žalobu moravský podkomoří Karel /. Vlašimi, že 
staví plot kolem kopce, který je pobořen, a nutí k tomu poddané z okolí. Na to odpověděl 
Ctibor, že „...Přerov kopec dávno jest osazený, ač on jej šíří, proto nové věci nedělá, ale starší 
opravuje a těch vsí ne mocí nutí, ale z práva, a to ukázal knihami přerovskými"'. 
V roce 1475 získal přerovské panství do zástavy Vilém z Pernštejna, který začal ihned s 
opravami a přestavbami, k čemuž mu dal sám král Matyáš v listině z roku 1484 povolení. O 
tři roky později získal Vilém panství do dědičného držení. Z listiny Viléma z Pernštejna z 23. 
října 1487 se dovídáme o existenci dvou městských organismů - Dolního a Horního města. 
Všichni, kteří stavěli na kopci v Přerově, byli osvobozeni od dávek na deset let a byl jim dán 
díl ostrova k založení zahrad. Praví se tu výslovně: „...znamenavše spuštění zámku našeho 
Přerova a potřebu, i chtíce zase týž zámek opraviti a nám i budoucím potomkem našim k 
osazení přivésti, dali jsme... všem těm lidem, kteříž na tom kopci u Přerova stavějí aneb 
stavěti se budu, plnu a svobodnou lhotu na deset let a od datum listu tohoto úplně zběhlých 
tak, aby ti lidé na kopci byli prázdni všech platuóv dole psanejch." Spojení obou měst bylo 
déle trvajícím procesem, završeným roku 1520 ustanovením o společném užívání radnice, pro 
niž byl zakoupen již v roce 1482 dům Jana z Rácova na kopci, dnes budova matriky čp. 10. 
Arcijáhenský kostel sv. Michala na Šířavě se stal farním kostelem pro město a přilehlé vsi na 
jih od Bečvy. Na kopci byla postavena kaple sv. Vavřince, o které se objevuje první zmínka v 
roce 1324, kdy byla v držení strahovského kláštera. Patronátní právo k ní měl panovník, který 
ji dal roku 1348 k užívání pražským mansionářům v katedrále sv. Víta. V pozdějších 
pramenech se o ní mluví jako o královské kapli (capelia regia). Zřejmě v době husitských 
válek byla poničena a místo ní si členové jednoty bratrské, usedlí na Horním náměstí, 
postavili sbor, v němž byl v roce 1500 pochován první biskup jednoty bratrské Matěj 
Kunvaldský (dnes kaple s. Jiří). Většinové obyvatelstvo utrakvistického vyznání si 



vybudovalo v roce 1525 nový kostel u Dolního náměstí (dnes kostel sv. Vavřince), na který 
byla přenesena farní funkce od kostela sv. Michala, jenž zůstal hřbitovním, protože kolem něj 
byli pohřbíváni jak utrakvisté, tak členové jednoty bratrské. V roce I. >(> I si bratří v Přerove 
postavili nový kostel přímo na levém břehu Bečvy z druhé strany kopce. Stalo se tak na den 
památky \. Marka, proto byl v době rekatolizace zasvěcen tomuto světci. \ roce 1596, když 
získal přerovské panství Bedřich ze Žerotína, -i- s listinách vypočítávají „místa zádušní, 
jakožto na kostel v městě. dům farní a školu při témž kostele a též druhý kostel s kerchovem v 
Šejřavě, item na zboř nový i starý, též dům bratrský a školu jejich při něm". 
Pernštejnové drželi Přerov sto let a po tu dobu prožívali obyvatelé období prosperity, která se 
odrážela ve stavebním rozvoji. Kolnu historického centra povstala předměstí. Západním 
směrem se rozkládaly Novosady, o nichž se první zmínka datuje k roku 1512. později tato 
část dostala označení Troubecká ulice, stejného data je i první zmínka o Kozlovské ulici 
východním směrem, která představovala základ širšího území zvaného Trávník. V roce 1053 
se psalo o kostele sv. Michala v ulici Šířavě (in platea Sirzava), v roce 1691 je lokalizován 
pod Dolním přerovským městem, na začátku předměstí, kterému se říká Šířava (sub inferiore 
civitate Preroviensi, ad initium suburbii, vulgo Schirzawa dicti). Za řekou se rozkládalo 
rozsáhlé předměstí zvané Dlážka, uváděné roku 1376 jako městečko. 
Období třicetileté války, během níž došlo k rozsáhlé destrukci staveb a k úbytku obyvatelstva, 
bylo postupně překonáno v následujícím půlstoletí, i když Přerov ve svém vývoji ustrnul. Na 
vedutě z konce dvacátých let 18. století se nám představuje město z ptačí perspektivy. 
Městskému organismu dominuje Horní město. Domy na náměstí jsou sevřeny pevnými 
hradbami, prolomenými z jihu Horní branou u kaple sv. Jiří, na severu Dolní branou, kterou 
se scházelo k mostu přes řeku, k řece vedla též výpadová fortna. Brány byly vytvořeny 
hranolovou věží s vysokým průjezdem a patrem, či polopatrem, které bylo proraženo okénky, 
snad původně střílnami. Věže byly zastřešeny sedlovými střechami. Před oběma branami se 
rozšiřoval prostor parkánu a tvořil oblý barbakan (předbraní), opatřený množstvím střílen a 
ochozem. Vstup do barbakanu byl veden po překonání příkopu (snad dřevěným mostem) 
průlomem ve zdi. 
Trasu vedení linie opevnění určovala terénní situace. Dvě hradební zdi mezi sebou uzavíraly 
parkán v šířce 10 metrů, který se rozšiřoval v místech bran na ose jediné přístupové cesty ve 
směru severozápad - jihovýchod. Hlavní hradební zeď byla zpevněna 15 půlkruhovými, 
dovnitř otevřenými baštami (11 dochováno). Zdi byly vybudovány z lomového kamene, 
pocházejícího z Majetína (vápenec) a lučina (travertin) technikou suchého kladení vápna s 
postupným poléváním vodou. Mocnost hlavní zdi byla zhruba 200-240 centimetrů, původní 
výšku naznačuje situace u zámku, kde je cimbuří se stínkami ve výšce 10,5 metru. Okruh 
městského opevnění byl doplněn příkopem a valem. 
Na západní straně se tyčil zámek, o jehož počátcích nemáme jasné zprávy. Dosavadní 
archeologický průzkum v areálu dnešního přerovského zámku doložil v těchto místech pouze 
pozdně gotické stavby. Není proto vyloučeno, že se stavbou hradu v těchto místech lze spojit 
až osobu Viléma z Pernštejna v poslední čtvrtině 15. století. Otázkou zůstává, kam zařadit 
válcovou věž, která vykazuje tři fáze výstavby, resp. přestaveb. Výstavba velké věže až na 
přelomu 15. a 16. století se také nezdá v souvislostech dnešních znalostí o hradní architektuře 
pozdní gotiky a počínající renesance pravděpodobná, zejména v režii Pernštejnů, známých 
protagonistů rané renesance v českých zemích. Podle některých autorů lze také západní 
obvodní zeď považovat za původní hradní, ke které byl někdy ve druhé polovině 13. století, 
nanejvýš jeslí- \ první půli 14. století, přistavěn palác. Stavební úpravy prodělal zámek za 
Vratislava z Pernštejna v sedmdesátých letech 16. století a za Karla staršího ze Žerotína, který 
nechal v druhém deseti-letí 17. století přistavět druhé patro se sdruženými okny a zvýšil 
patrně věž opatřenou hodinami a cimbálem. V zámeckém příkopu byly postaveny konírny. 



Prostor Horního města (dnešního Horního náměstí) v hrádku h představuje nepravidelný ovál 
zvnitřku vymezený stavebními čarami 34 městských domů, zámku a kaple sv. Jiří. Z urbanis-
tického hlediska jde o volně rostlý soubor obytných staveb podélní - dispozice, prostorově 
výrazně determinovaný přirozenými podmínkami terénní konfigurace. Jednu z dominant 
představovala radnice s výraznou věží. 
Hlavní část Dolního města tvořil čtvercový rynek (dnešní náměstí T. G. Masaryka), z něhož 
vybíhaly v rozích ulice pod pravým úhlem a byly souběžné s frontami domů na rynku. Na 
koncích byly uzavřeny branami. Byla to brána Mostní (Olomoucká) na konci stejnojmenné 
ulice před mostem přes řeku, Troubecká  brána na křižovatce dnešní ulice Blahoslavovy a 
Palackého, Kroměřížská (Bochořská) brána na křižovatce dnešní ulice Palackého a 
Komenského (u gymnázia), brána na konci dnešní ulice Kratochvílovy, zvaná v různých 
dobách odlišně - Hýskova (podle majitele domu), Židovská, protože sejí procházelo k 
židovskému hřbitovu, který byl v dnešní ulici Wurmově, a brána na rozhraní bývalé Židovské 
ulice (dnešního Zerotínova náměstí) a Šířavy tu kostela sv. Michala), zvaná Sířavská a také 
Holešovská. Dolní město se rozprostíralo tedy mezi Bečvou, ulicí Palackého a třídou 
Komenského. Brány nebyly stavbami fortifikačními, představovaly stavby reprezentativní, 
zvláště brány Mostní, Troubecká a Šířavská, vyznačovaly hranice města a sloužily jako 
oficiální vstupy do něj, byly střeženy a na noc zavírány. 
Na rynku stál pranýř a kašna, do které se čerpala voda, podobně jako do kašny v Horním 
městě, pomocí zařízení na levém břehu Bečvy pod kopcem. Na pravé straně náměstí se 
nacházel obecní dům, sloužící jako šerhovna (vězení). Farní kostel procházel v letech 1727-
1732 stavebními úpravami, během nichž byla změněna celková dispozice chrámu. Za 
kostelem v Palackého ulici se nacházela panská zahrada jako součást panského dvora s 
vrchnostenskou stodolou. Naproti přes ulici byl v roce 1695 zřízen nový hřbitov. Kolem 
kostela sv. Michala na Šířavě se rozkládal původní hřbitov, který již nestačil plnit svůj účel. 
Dále mezi selskými grunty na rozcestí cest do Bystřice pod Hostýnem a do Holešova stála 
kaplička a vedle ní vahadlová studna. 
Široká ulice (Židovská) se svými obyvateli převážně židovského vyznání byla v den šábesu 
od třetí hodiny v pátek zimního času a od šesté hodiny v pátek letního času oddělena od 
ostatního organismu města tak, že se natáhl od rohu proti synagoze napříč až na kopeček drát 
mezi dvěma sloupy. Druhý podobný drát se natahoval kdysi na dolním konci Židovské uličky. 
Koncem dvacátých let 18. století se děly pokusy o tzv. separaci Židů, aby údajně nenarušovali 
katolické bohoslužby. Měli být přestěhováni do Kozlovské ulice, která vycházela ze severního 
konce ulice Široké, ale nedošlo k tomu. 
ž bratrského sboru na prostranství u mostu na levém břehu Bečvy se stal v rámci rekatolizace 
kostel sv. Marka. Vedle mostu vpravo stála mýtnice, kde se vybíralo mýto, naproti přes ulici 
sloužil starým a nemohoucím lidem špitál. Reka Bečva, která byla využívána jako dopravní 
cesta k plavení dřeva ze vsetínských lesů, obtékala město od severovýchodu na jihozápad. 
Mostem se přes ni chodilo na pravobřežní předměstí Velkou Dlážku. Proti proudu stál 
městský mlýn a za ním městský les Michalov, naproti mostu se rozkládal dvůr Bravanských z 
Chobřan, který později pro-11. i li přerovské vrchnosti. 
\ roce 1669 stálo na kopci 30 měšťanských domů, jeden pan-k\ (Rittner) a dva domy 
zemanské (Přepických a Sovinského). na Dolním rynku to bylo 34 domů, k tomu krčma 
Jakuba Laciny za mostem, druhá na Šířavě, dohromady 66 domů. Chalup kolem města i s 
Kozlovskou ulicí bylo 69, kromě krčem, tj. na Trávníku osm, na Dlážce kromě pustých 48, na 
Novosadech 12, na Šířavě 52. Celkem tu bylo 255 usedlých. Při číslování domů v roce 1770 
se v Přerově postupovalo od zámku, který dostal číslo I, od něj se postupovalo podél Horního 
náměstí Pivovarskou ulicí a dnešní Mostní na Dolní náměstí a do jednotlivých ulic. Židovské 
domy na dnešním Žerotínově náměstí byly číslovány samostatně římskými číslicemi. Toto 
číslování platí se změnami \ \ nucenými postupem doby dodnes. 



Na plánu města z první poloviny 19. století je vidět, že se skládalo z Horního a Dolního 
náměstí, široké ulice (dnes Žerotínovo náměstí), která byla spojena s Dolním náměstím dnešní 
Wilsonovou ulicí. V roce 1830 stály v Dolním městě ještě tři brány, a to u mostu při špitálu 
Mostní brána, na konci staré Školní ulice, nedaleko sladovny Troubecká brána a na konci 
Židovské ulice, nedaleko šířavského kostela Šířavská brána. Jen Mostní brána se do-i kala 
šestého desetiletí 19. století, a zmizela teprve po vystavení nového špitálu u mostu. Toto 
sídelní jádro bylo obklopeno již dříve zmiňovanými předměstími, tvořenými většinou jednou 
nebo několika ulicemi. Byla to především Šířava na jihu s trojúhelníkem poměrně širokých 
ulic, Troubecká ulice na západě se čtyřmi ulicemi, na severu přes řeku na pravém břehu 
Bečvy Velká Dlážka, tvořená jednou hlavní a dvěma vedlejšími ulicemi, a zpět na levém 
břehu Trávník utvářený dvěma dlouhými ulicemi. Teprve ve druhé polovině 19. století 
docházelo k jejich většímu vzájemnému propojení a splývání. V roce 1850 ve městě žilo 8591 
obyvatel. 
K dalšímu rozvoji Přerova přispěl od roku 1841 provoz železnice na trati Vídeň - Krakov. 
Druhá polovina 19. století přinesla industrializaci spojenou s rychlým zakládáním 
průmyslových podniků uvnitř i po obvodu města. Začátkem devadesátých let 19. století v 
Přerově rozvíjela svou činnost celá řada větších průmyslových závodů, např. První akciový 
moravský pivovar se sladovnou, jehož první budovy na Komenského ulici byly postaveny v 
letech 1872-1873. Měšťanský pivovar pod vedením majitele J. Šilhavého získal nové budovy 
v roce 1892 na pravém břehu Bečvy nalevo od Tyršova mostu. 
Kolem nádraží vyrůstala průmyslová čtvrt, v níž působila První přerovská strojnická továrna 
se slévárnou Ed. Kokora a spol., zřízená v roce 1876 v Tovární ulici čp. 770, továrna na 
kočáry firmy J. a E. Weigla byla v Tovární ulici od roku 1879. Mydlárna Ed. Kokory 
pracovala od roku 1871 v objektu Kokorovy strojírny čp. 770 u nádraží, mydlárna Er. Lazara 
od roku 1890 v Tovární ulici čp. 1135, následně se stal jejím majitelem Valentin Maděr. Na 
Loučkách čp. 929 pracovala strojnická továrna J. Macharáček a spol. od roku 1890. 
Heinikova továrna na zboží provaznické a měděné působila ve Škodově ulici čp. 762 od roku 
1872 (později podnik Juta). Strojnická továrna se slévárnou J. Krátký začala pracovat od roku 
1866 na Komenského ulici naproti gymnáziu. Strojnická továrna Vitoušek a Calábek získala 
prostory v Kroměřížské (Palackého) ulici čp. 94 v roce 1880. První Olomoucká akciová 
továrna na stavivo a vápenka při Dluhonické ulici před trati na ()stravu vznikla v roce 1858. V 
její blízkosti byly vystavěla objekty továrny na umělá hnojiva, která zahájila činnost v roce 
l895 pod názvem První moravské rolnické akciové továrny na misi ředěná hnojiva a 
lučebniny v Přerově (od roku 1934 Rolnické lučební závody v Přerově, a. s.). Z dalších 
průmyslových podniku stojí za zmínku firma Ernestine Kulka - kotlárna, strojnická továrna a 
slévárna, která od roku 1903 stála v prostoru mezi Weiglovou továrnou a dnešní ulicí 
Denisovou. V roce 1906 založila Terezie Hrubá v ulici Za Mlýnem Továrnu na ovocné a ze-
leninové konservy, ovocné šťávy, ovocná vína, lihoviny a prodej ovoce, též Argo (později 
druhý závod Kazeto). Ústřední svaz českých hospodářských společenstev v Markrabství 
moravském v Brně postavil v roce 1917 na Odpoledni zemědělskou prodejnu, stáje a 
jednopatrové obytné budovy. Byly tak vytvořeny odpovídající podmínky k pořádání 
hospodářských výstav a trhů, které měly v Přerově velkou tradici. Hned vedle vznikla v roce 
1918 továrna Elektra bratří Hamplových. o kus dál na Svépomoci byla v roce 1020 vystavěna 
továrna nábytku firmy K. Kánský. V roce 1920 vznikla společnost s názvem Archimedes, 
která o tři roky později postavila u nové bochořské silnice slévárnu, později se stal jejím 
majitelem Karel Blahut. Přerov se v krátké době stal díky Karlu Zejdovi známý výrobou 
kufrů, pro niž v letech 1928-1930 přestavěl část bývalého cukrovaru. Podobně ing. Alois 
Beneš položil základy optického průmyslu, když v roce 1933 zahájila výrobu firma 
Optikotechna, pro niž 14. července 1936 začala výstavba první tovární budovy u nemocnice. 



V roce 1897 město postavilo elektrárnu na levém břehu Bečvy, nalevo od Bartošovy ulice. 
loto rozhodnutí se ukázalo jako velmi prozíravé, Přerov stál v popředí elektrifikace střední a 
severní Moravy tím spíše, že v letech 1916-1917 došlo ke stavbě nové velkoelektrárny na 
pravém břehu na Odpoledni vedle jatek, kterou ovšem provozovala již akciová společnost 
Středomoravské elektrárny, v níž mělo město určité podíly. Z dalších městských projektů 
jmenujme zprovoznění vodovodu v roce 1903. Růst počtu obyvatel vedl k hledání dalších 
zdrojů pitné vody a plánovitému budování kanalizace. Proces byl završen výstavbou 
vodárenského domu na Šířavě v letech 1931-1932, v němž byly umístěny kanceláře, byty, 
dílny, garáže městských hasičů a garáže autobusů poštovní správy. V roce 1910 město 
postavilo nové městské jatky západně od areálu velkoelektrárny. 
Mohutné středověké opevnění Horního města, jak je známe z dřevořezu Jana Willenbergera z 
roku 1593 či z knižní iluminace v zemských deskách z roku 1670, v té době již ztrácelo na své 
velkoleposti. V roce 1819 bylo město nuceno vyřešit obtížnou finanční situaci po opravě 
vyhořelé radnice na Horním náměstí, a tak se svolením gubernia prodalo občanům usedlým 
kolem Horního náměstí přilehlé parcely spolu s příkopem, jenž byl zasypán a vyrovnána 
rozdílná úroveň pozemků, které tím byly rozšířeny. Získaný kámen byl použit k dláždění 
komunikací či k jejich výstavbě, zvláště když po požáru v roce 1830 byla stržena mohutná 
předbraní. V roce 1868 začaly být rozebírány i vnitřní hradby Horního města, včetně obou 
bran odstraněných kvůli rozšíření ulice. Jen na některých místech je vidět ještě malé 
pozůstatky zevnější, snad třetí hradby. Základy byly z větší části zasypány ve dvorech domů 
Dolního města. K zásadním stavebním změnám na Horním náměstí došlo po požáru v roce 
1868. U většiny domů byly odstraněny renesanční a barokní štíty, změněna orientace 
střešních hřebenů a bylo postupně rušeno podloubí. K podobným změnám došlo i na Dolním 
náměstí. 
Výstavba měst ve druhé polovině 19. století, související s průmvslovým rozvojem, přinesla 
potřebu regulace stavební činnosti v roce 1867 byl k dispozici nově vypracovaný plán města 
Přerova podle něhož se měla provádět budoucí zástavba města. Po řadě přípravných prací 
bylo zadáno usnesením městské rady ze dne 8.. ledna 1920 vypracování regulačního plánu 
ing. arch. Josefu Šejnovi a ing. arch. Vladimíru Zákrejsovi, kteří v průvodní zprávě zdůraznili 
několik důležitých momentů. Při řešení problematiky železniční dopravy věnovali zvláštní 
péči vyřešení přejezdů u Předmostí a u nádraží. V souvislosti se silniční sítí byla vyzdvižena 
význačná úloha nové, velmi důležité spojky z ulice Palackého na Velkou Dlážku. Spojnice se 
vyhýbala stísněným poměrům při Tyršově mostu přes Bečvu a vyžadovala výstavbu druhého 
mostu. Potřeby nádraží a jeho vztah k městu si vynutily bezpodmínečnou úpravu komunikací 
před nádražím až po hlavní přerovskou třídu Komenského, jakož i spojení hlavního náměstí s 
nádražím, které v té době vlastně vůbec neexistovalo. Důležitost úpravy vystupovala také v 
souvislosti s nárůstem významu severní části ulice Palackého. Z nezastavitelných ploch v 
uvažovaném území byl vyzdvihnut park Michalův. Do inundačního území architekti umístili 
plochy potřebné pro sport a tělesná cvičení. 
Úprava vodních toků se omezila na vybudování nábřežních zdí, čímž měl vodní tok posloužit 
k ozdobě města. Výstavba souběžných nábřežních komunikací poskytovala možnost umístění 
významných veřejných budov. S ohledem na ochranu stavebních památek byly nejcennější 
části města, tj. starý Přerov a bývalé podhradí, ponechány beze změny. Pamatovalo se i na za-
chování zbytků městských hradeb a bašt a zvláštní péče byla věnována okolí farního kostela. 
Za památku byl označen i starý židovský hřbitov ve Wurmově ulici. Počítalo se i s 
rozsáhlejšími průmyslovými podniky za nádražím před projektovaným přístavištěm průplavu 
Dunaj - Odra - Labe. Pro veřejné budovy byla vyhrazena volná místa na Komenského ulici, 
na východě byl např. navržen celý komplex veřejných budov (nejlépe radnice). Rovněž 
pozemek naproti gymnáziu, kde stála továrna firmy Krátký, byl předurčen pro výstavbu 



veřejných budov. Zastupitelstvo města schválilo plán s průvodní zprávou a se zastavovacími 
pravidly a doplňky městského stavebního úřadu na svém zasedání 8. června 1928. 
Komunikační systém v polovině 19. století dotvářely z východu obchodní silnice z Bystřice 
pod Hostýnem, z jihu uherská obchodní silnice od Uherského Hradiště přes Horní Moštěnici a 
obchodní silnice od Holešova přes Újezdec. Všechny tři se spojovaly na šířavské návsi a 
severozápadním směrem vedly dál přes Žerotínovo náměstí dnešní Wilsonovou ulicí po 
dřevěném mostě přes Bečvu na Velkou Dlážku. Zde se oddělovala severovýchodním směrem 
obchodní cesta do Lipníku nad Bečvou a severozápadním směrem přes Předmostí vedla 
obchodní silnice do Olomouce. Z jihozápadu vstupovala do města obchodní silnice od 
Vyškova přes Kroměříž a Kojetín, která ústila do Žerotínova náměstí, ale měla odbočky do 
dnešní Palackého a Kratochvílovy ulice. Představovala rovněž důležitou spojnici centra s 
nádražím. V roce 1903 byl postaven na místě dřevěného na tehdejší dobu velmi moderní 
železobetonový most, ale ještě po dalších 29 let to byla jediná stálá komunikace přes Bečvu. 
Teprve v roce 1933 byl postaven betonový most Legií spojující Velké Novosady s Tržní ulicí. 
Byl odpovědí na požadavky podnikatelské sféry o spojení centra se severozápadní 
průmyslovou oblastí. Spojení pro pěší z města do Michalova, který se stal stále 
vyhledávanější rekreační zónou, zajistila od roku 1932 železobetonová lávka U Loděnice. 
důležitým komunikačním prvkem se stala od roku 1841 železniční trať Vídeň - Krakov. Za 
železničním mostem, zprvu dřevě-n\ in. od roku 1854 železným, byla výhybka směrem na 
Olomouc. V roce 1869 byl zahájen provoz na trati Brno - Přerov. Přerovské nádraží jako 
důležitý dopravní uzel se rozvíjelo velkým tempem, v roce 1889 bylo vybudováno pravé 
přednádraží, vletech 1908-1909 levé přednádraží. Důležitým zásahem do režimu tratě byla 
výstavba tzv. dluhonické spojky v roce 1924. Hlavní nádražní budova byla v dnešní podobě 
vystavěna v roce 1892, pro železniční zaměstnance byly v několika etapách postaveny domy 
v Husově, Škodově a Kojetínské ulici. Těleso dráhy obestupovalo město ze západu a severu, 
přičemž úrovňové křížení v Kojetínské ulici a na Velké Dlážce se při zvýšeném dopravním 
ruchu stávalo vážnou překážkou, jež byla na určitou dobu vyřešena rozšířením podjezdu v 
Kojetínské ulici v roce 1930 a výstavbou podjezdu u Předmostí v roce 1938. 
V roce 1937 započala výstavba přerovského letiště vlevo od silnice do Henčlova jako zařízení 
sloužící vojsku. Nicméně v dalších úvahách o rozvoji Přerova vždy hrála roli možnost využití 
letiště pro civilní účely. Jednou z významných technických staveb vybudovaných 
Středomoravskými elektrárnami, aby zadržely vodu pro svůj závod, byl jez na řece z roku 
1931. 
Město se jako investor veřejných staveb od sedmdesátých let 19. století zaměstnávalo 
přestavbou radnice čp. 10 na Horním náměstí, kde byl v pronájmu okresní soud, a radnice čp. 
80 na Dolním náměstí, které měly sloužit buď okresnímu soudu, nebo nově založenému 
gymnáziu. Okresní soud se však odmítl přestěhovat do nově přistavených prostor při obecním 
domě čp. 80 na Dolním náměstí, naopak začátkem roku 1873 sjednal s majitelem pozemků 
Leopoldem Lowenrosenem zakoupení stavební parcely na ulici Komenského k výstavbě 
vlastní budovy (č. o. 11). Od roku 1884 pak až do vystavění nové budovy ve Smetanově ulici 
v roce 1927 sídlil soud v budově zámku na Horním náměstí. Také pro budovu gymnázia byla 
vybrána stavební parcela na Komenského ulici. Projekt zpracoval architekt Antonín Gruška a 
v nové budově bylo 13. listopadu 1877 odpoledne zahájeno vyučování. Kopie plánů byly 
vyznamenány na světové výstavě v Paříži v roce 1878 a škola obdržela v roce 1880 diplom 
zlaté medaile. 
Zákonem z 12. února 1877 č. 11/77 říšského zákoníku bylo v Přerově zřízeno samostatné 
okresní hejtmanství pro soudní okresy Přerov a Kojetín, které zahájilo svou činnost 1. května 
téhož roku v budově čp. 80 na dnešním náměstí T. G. Masaryka (radnice). O deset let později 
se úřad přestěhoval do domu čp. 1000 v Komenského ulici (dnes neexistující dům č. o. 8 
vedle budovy dopravní policie). Za dalších deset let se úřad přesunul do Velké Kostelní ulice 



(dnešní Kratochvílova) čp. 125 (majitel Antonín Krátký, v místech dnešní tržnice). Teprve 12. 
prosince 1927 úřad přesídlil do budovy ve Smetanově ulici. Stavba pochází z let 1924-1926, 
jejím architektem byl Jaroslav Stockar-Bernkopf z Prahy a realizoval ji přerovský stavitel 
Antonín Bartošek. Budova je ukázkou pojetí veřejné správní budovy v dekorativizujícím 
rondokubismu první poloviny 20. století. Je součástí většího urbanistického celku, 
budovaného ve stejné době, v sousedství se nachází budova okresní nemocenské pojišťovny, 
dokončená v roce 1924, naproti budova berního úřadu a okresního soudu, rovněž z let 1924-
1927. Ulici doplňují bloky úřednických domů. Dlouho se Přerov rozhodoval o postavení 
nemocnice. V roce 1905 byly zakoupeny pozemky u okresní silnice Přerov - Kozlovice, ale 
teprve v roce 1909 navrhl pražský architekt Jan Veselský plány, podle nichž byl areál v letech 
1911-1913 vybudován. 
Město nechalo také postavit několik nových škol. V roce 1900 byly otevřeny tzv. školní 
paláce na Palackého ulici, v roce 1910 pěti  řídni veřejná škola dívčí a soukromý učitelský 
ústav v ulici Boženy Němcové, v roce 1934 chlapecká a dívčí obecná škola ve Štefánikové 
ulici. Starou budovu zemské střední hospodářské školy adaptovalo město od školního roku 
1912-1913 pro potřeby Blahoslavovy pětitřídní obecné školy chlapecké a pěti třídní obecné 
školy dívčí. Bylo to možné proto, že zemská samospráva nechala v roce l'M2 svým nákladem 
postavit pro zmiňovanou školu nové školní a hospodářské budovy na Osmeku. Městská 
správa také nechala vystavět v letech 1913-1914 budovu průmyslové školy podle plánů 
městského stavitele Františka Weinlinga, který v roce 1907 získal \ Přerově místo stavebního 
asistenta při stavebním úřadu. V roce 10,31   byla podle plánů profesora průmyslové školy 
Vladimíra  Chrousta provedena přístavba dílen a obytné budovy v Havlíčkově ulici. Přerovské 
obchodní grémium se postaralo o postavení nové moderní budovy pro obchodní školu 
gremiální v Bartošově ulici i l ('21-1923). Veřejná odborná škola pro ženská povolání se 
dočkala moderní školní budovy v Denisově ulici až v únoru 1941. 
\ letech 1928-1932 proběhla rozsáhlá rekonstrukce zámku, který město koupilo na konci války 
v roce 1917. Původně v něm měla být zřízena radnice, ale po negativních posudcích 
památkářů bylo rozhodnuto o jeho využití pro muzejní účely. V souvislosti - rekonstrukcí 
můžeme mluvit o počátcích cílené péče o památkové objekty. Zájmy města podporovala 
Městská spořitelna, pro ni/ budovu navrhl brněnský architekt Miloslav Kopřiva, který byl 
autorem plánů celého souboru poštovního a telegrafního úřadu i spořitelny v Kratochvílově 
ulici z let 1923  a 1925-1926. 
Zemřelí našli svůj věčný odpočinek na nově založeném hřbitově na Šířavě v roce 1877, o tři 
roky později byl hned vedle otevřen nový židovský hřbitov. V roce 1889 se město postaralo o 
vysazení parku na Šířavě, ale největší zásluhy si v tomto směru získalo přeměnou městského 
lesa Michalova na park podle plánů zahradního architekta Františka Thomayera od roku 1903. 
Zábavě občanů sloužila od roku 1900 i městská plovárna na pravém břehu Bečvy při cestě do 
Michalova. Na náměstí Svobody byl zřízen v roce 1922 park. Pro město důležitou stavební 
akcí byla regulace řeky Bečvy, která byla investována ze zemských prostředků. Vletech 1893-
1903 byly prováděny většinou vegetační úpravy, kterými byl usměrňován tok a postupně 
vytvářeno koryto, vyrovnáván spád dna a upravovány vyústní tratě přítoků. V letech 1904-
1933 pak následovaly definitivní úpravy zvětšením a rozšířením koryta a výstavbou 
betonových a kamenných nábřeží. Díky historickému vývoji se v Přerově ve středověku i v 
době novější neusadil žádný církevní řád, a proto zde nevznikla ani žádná výrazná církevní 
stavba. Teprve v letech 1857-1858 byl postaven u kostela sv. Michala na Šířavě na zrušeném 
hřbitově podle plánů arcibiskupské kanceláře stavební firmou Alberta Mrkvy z Přerova 
klášter Kongregace školních sester Neposkvrněného početí Panny Marie třetího řádu sv. 
Františka. V letech 1914-1918 byl vystavěn třípatrový dům na Velké Dlážce podle plánů 
brněnského architekta Antonína Blažka pro klášter sester dominikánek, který byl pak v rámci 
výstavby sídliště Velká Dlážka zbořen. Pro potřeby věřících evangelíků byl v letech 1907-



1908 podle plánů architekta Otto Kuhlmanna z Charlottenburgu vybudován českobratrský 
evangelický chrám na Velkých Novosadech, v letech 1930-1931 pak byl přistavěn sborový 
dům opět podle plánů architekta Kuhlmanna. 
Konec 19. století byl rovněž ve znamení rozvoje tělesné výchovy , která se po období 
nesmělých začátků stala důležitou součásti života přerovských občanů. V roce 1889 si 
pronajal Klub velocipedistů pozemek ve Wurmově ulici a upravil jej na cvičiště. Dne 19. 
března 1896 byl položen základní kámen ke stavbě sokolovny na levém břehu Bečvy na 
náměstí Na Marku a o rok později 8. srpna byla tělocvična slavnostně otevřena. Dne 20. 
května 1923 byl předán veřejnosti stadion SK Přerov na pozemku pod nemocnicí u rybníka 
(fotbalové hřiště s krytou tribunou a čtyřproudová atletická dráha). Tentýž rok byl rovněž 
otevřen tenisový areál na pozemku mezi fotbalovým stadionem Sk, rybníkem a hřištěm DTJ. 
Výraznou dominantou pravého hřebu Bečvy u Tyršova mostu se stala stavba sokolovny. 
Prvním impulzem zde byla soutěž na návrh sokolovny v roce 1927. Zvítězil v ní pražský 
architekt Karel Caivas ve velkorysém hmotovém rozvrhu. Budova byla ovšem dokončena až 
v roce 1935 podle plánů radikálně přepracovaných místními staviteli Stanislavem Andrlíkem 
a Vladimírem Chroustem. Dne 13. září 1936 l)\la budova zprovozněna. 
Město Přerov se muselo po celou dobu existence první republiky potýkat s nedostatkem bytů. 
Na vlastní náklady proto postavili) 16 jednopatrových domů v ulici Na Hrázi a 11 
třípatrových domů, především v Tyršově, Tusarově a Denisově ulici. O vystavím obytných 
domů se od začátku 20. století starala i nově založenu stavební družstva. V roce 1908 vzniklo 
družstvo národně sociální orientace s názvem Svépomoc. Během dvou let vyrostla \ prostoru 
ohraničeném ulicemi Velkou Dlážkou, Tratidly a Strhancem kolonie rodinných domků. 
Sociálně demokratické družstvo Lešetín vzniklo v důsledku velké nouze o byty, která 
dostoupila vrcholu v roce 1908. Družstvo si vytklo za cíl stavbu zdravých a laciných 
rodinných dělnických domků. Po dlouhém vyjednávání s několika rolníky ze Šířavy se 
podařilo uzavřít jednoroční smlouvu o odprodeji potřebných pozemků v klínu cest do Ujezdce 
a do Horní Moštěnice. Roku 1910 
srpnu bylo přikročeno ke stavbě prvních dvou dvojdomků, celkem bylo do vypuknutí první 
světové války postaveno 58 rodinných domků. Vletech 1920-1921 vystavělo družstvo několik 
třípatrových obytných domů na náměstí Svobody, v roce 1928 vyrostlo dalších 24 rodinných 
domků na pozemcích mezi Moštěnskou ulicí a továrnou firmy Weigl. Na Žerotínově náměstí 
postavilo družstvo v roce 1931 třípatrový dům s kancelářemi a byty. Za léta 1919-1933 to 
bylo celkem osm činžovních domů se 134 byty o 302 obytných místnostech a devíti 
provozovnách a 61 rodinných domků. Svou aktivitu přesunulo družstvo i do okolních vesnic. 
Na pravé straně silnice do Horní Moštěnice vystavěl stavitel Karel Kovařík ještě dalších 30 
domků. 
Ze soukromé výstavby jmenujme na prvním místě stavbu Záloženského domu, jehož 
investorem byl Úvěrní spolek Záložna přerovská. Objekt byl slavnostně otevřen 4. prosince 
1897. Byl proveden podle vítězného soutěžního návrhu Karla Hugo Kepky a Aloise Čenského 
z roku 1893. V roce 1907 byl postaven dům v secesním slohu v Máchově ulici čp. 1560. Na 
Dolním náměstí čp. 8 založili v roce 1909 František Vrba a Ladislav Pražák závod suknem a 
krejčovskými přípravami. Dům byl v roce 1923 přestavěn. V roce 1913 Karel Číhal otevřel 
první stálé kino v Havlíčkově ulici čp. 1821. V Kratochvílově ulici byly zbořeny nízké domy 
a místo nich byl v roce 1922 dán do užívání třípatrový obytný a obchodní dům s obchodní 
pasáží do ulice Palackého (stavebník Aug. Köhler), kde byla umístěna mj. Okresní záložna. O 
rok později nechal Jaroslav Strojil vedle postavit třípatrový obchodní a obytný dům s 
tiskárnou. V této ulici byla také postavena v roce 1927 budova Úvěrního spolku Záložna 
přerovská podle projektu od přerovského stavitele Roberta Motky. Na Žerotínově náměstí 
vznikl baťovský dům obuvi v roce 1930 v typické nárožní poloze a v ulici Mostní obchodní 
dům Jordán z let 1931-1932 rovněž podle projektu Roberta Motky, vybudovaný přerovským 



stavitelem Karlem Kovaříkem. Architekt Motka je také autorem projektu přestavby domu čp. 
1294 v Komenského třídě pro potřeby Občanské záložny v Přerově z roku 1931. Významný 
představitel funkcionalismu v architektuře Bohuslav Fuchs vyprojektoval úřední a obchodní 
dům Středomoravských elektráren v Husově třídě, který byl pak v letech 1929-1930 podle 
jeho návrhu postaven. V roce 1931 si podle projektu Josefa Poláška postavil jeho bratr Jan, 
spolumajitel kamenosochařské firmy Polášek-Urban na Šířavě, obytný dům v ulici Svisle. 
Podle projektu Jana Poláška byla v roce 1933 realizována další významná přerovská vilová 
stavba, rodinný dům manželů Koblihových v ulici Dr. Riedla čp. 2223. Podle návrhu 
pražských architektů manželů Oskara a Elfy Oehlerových byla v druhé polovině třicátých let 
postavena kancelářská stavba v továrně Karla Zejdy v Husově ulici jako exaktní, strukturálně 
čistý příklad průmyslové architektury z doby funkcionalismu. Autorská dvojice 
vyprojektovala pro Karla Zejdu i nájemní dům v Bartošově ulici čp. 2300, postavený v letech 
1937-1938. Přerovské realizace manželů Oehlerových vyvrcholily stavbou administrativní 
budovy Středomoravských elektráren na nábřeží 1. máje. Ve třicátých letech byla v rozlehlém 
komplexu budov v Tržní ulici použita i typická zlínská architektura železobetonových skeletů 
s neomítanou cihelnou výplní. Přerovský architekt Alois Pile je autorem řady nájemních a 
obchodních domů, a zejména vilových staveb. 
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Z nich vystupuje zvláště rodinný dům dr. Lančíka v Máchově ulici čp. 2388. Vletech 1940-
1942 vyrostla v Sadové ulici čp. 2393 vila Marie Andráškové, postavená podle projektu 
významného protagonisty organické architektury Lubomíra Šlapety. 
V období poválečné obnovy města se začaly prosazovat tendence spojené s orientací 
společnosti na socialismus. Projevilo se to v pracích na směrném územním plánu, který byl 
dokončen v roce 1959. Podle návrhu architekta Adolfa Liebschera bylo hlavním 
kompozičním prvkem nové náměstí s přeložením středu města směrem do prostoru ulice 
Čechovy - tzv. Šířavský bod, ohrazený zhruba ulicemi Sušilovou, Komenského, Šířavou a 
Ztracenou, v komunikační vazbě na nádraží na straně jihozápadní a na rekreační oblast na 
straně severní. Průmyslovou zónu plán umístil jihozápadně od zóny obytné a oddělil ji 
tělesem dráhy Olomouc -Přerov - Břeclav a městským nádražím osobním a nákladním. Re-
kreační plochy byly navrženy v komplexu Michalov, Žebračka a povodí Bečvy, 
severovýchodně od města, se soustředěním sportovních ploch do středu severní části obytné 
zóny. Komunikační síť tvořily průtahy v revidované formě nebo obchvaty státních silnic I. 
třídy č. 18, 47 a 55, a II. třídy č. 434 a 436. V plánu bylo počítáno s průplavní trasou Dunaj - 
Odra - Labe v linii západ -sever od města s přístavištěm jihozápadně od města. 
V souladu s připravovaným směrným územním plánem, anebo na jeho základě byla 
zpracována další plánová dokumentace: Sídliště Přerovských strojíren, 1950; Sídliště Meopta, 
1958; Sídliště Šířava 1, 1959; Sídliště Šířava II, 1965; Zastavovací plán areálu Přerovských 
strojíren, 1956-1958; Zastavovací plán areálu Přerovských chemických závodů, 1960-1965. 
V roce 1955 byla dokončena výstavba domů v Gottwaldově čtvrti v jižní části města podél 
cesty do Hulína. O rok později byla při východním okraji města, ve vidlici ulic Dvořákovy a 
Želátovské až po ulici Generála Janouška (tehdy Leninovu) dostavěna část sídliště Meopty, 
ovlivněného principy tzv. socialistického realismu. \ letech 1955-1958 pokračovala výstavba 
dále východním směnní, nově vzniklá ulice dostala v roce 1958 pojmenování Optická. v roce 
1963 byla zastavěna část ulice Bohuslava Němce a ve stavebních pracích se zde pokračovalo 
až do roku 1969. Domy \ obou sídlištích sloužily k ubytování zaměstnanců rychle se roz-
růstajících podniků. Zde se stavělo bez nároku na rozsáhlejší asanace, proto výstavba 
postupovala velmi rychle a v letech 1948- 1956 tak bylo postaveno přes 1500 nových 
bytových jednotek. 



Budování sídlišť Šířava I (mezi ulicemi Sušilovou, Ztracenou, Šířavou a Komenského) a 
Šířava II (mezi ulicemi Svisle, Jeremenkovou a stadionem 9. května) začalo v roce 1963 a 
pokračovalo v šedesátých letech, na ně navazovala výstavba sídliště Velká Dlážka na pravém 
břehu Bečvy od roku 1967, přičemž stavby byly dokončeny v roce 1974. Po roce 1965 došlo 
k výstavbě souvislých kompletních obytných celků v rámci tzv. komplexní bytové výstavby, 
k čemuž přispělo od konce padesátých let ve stále větším rozsahu využívání panelů. 
\ roce 1966 rada Městského národního výboru v Přerově jednala o podrobném územním plánu 
v oblasti zvané Šířava III, \ jeho části ohraničené ulicemi Šířavou, Želatovskou (tehdy 
Jeremenkova), Bratří Hovůrkových a Vsadskem. Od prosince 1969, kdy začala asanace, zde 
pokračovala výstavba, jejíž součástí byla snaha vytvořit druhé centrum města kolem nové 
budovy Okresního výboru Komunistické strany Československa, dané do pro-vozu v roce 
1974. O dva roky později byla bytová výstavba v zásadě dokončena a pokračovalo se další 
dva roky v objektech občanské vybavenosti. 
Vedle tehdejší budovy OV KSČ byl v roce 1976 dostavěn Dům politické výchovy a na konci 
téhož roku bylo naproti otevřeno kino Hvězda. Vedle pěti dosavadních náměstí tak postupně 
vznikalo šesté, které bylo koncipováno ve prospěch volné zástavby, odpovídající nové 
urbanistické koncepci města se zelenými plochami, výsadbou a odpočinkovými kouty. Z této 
koncepce vycházel ing. arch. Karel Typovský, když na základě výsledků soutěže návrhů 
pomníků Klementa Gottwalda začal zpracovávat grafickou podobu budoucího náměstí. V 
roce 1982 zde byla odhalena socha Klementa Gottwalda před budovou OV KSČ, v závěru 
roku 1983 byla zahájena asanace zbývajících domů na Šířavě. Na jižní straně vyrostl 
obchodní dům, otevřený v roce 1986. 
Po pravé straně silnice do Bystřice východním směrem vyrostl v první polovině padesátých 
let 20. století areál kasáren. Stavosvit, n. p. Gottwaldov, další stavební firma podílející se na 
výstavbě měst, dokončil v roce 1956 dvanáctitřídní školu nazvanou Jeremenkova (dnes 
Želátovská). V roce 1958 byla dostavěna administrativní budova Chemoprojektu. 
Důležité pro dopravní situaci bylo v roce 1953 otevření nového mostu Míru přes Bečvu, 
spojujícího ulici Velkou Dlážku s ulicí Palackého. Zásadní pro vedení místních komunikací 
bylo vybudování nové propojující komunikace mezi ulicemi Komenského, Želatovskou, 
Dvořákovou a Bratří Hovůrkových do roku 1973. Dalším z přerovských mostů, který byl dán 
do užívání, se stala v roce 1984 lávka pro pěší U Tenisu, která měla usnadnit přístup do 
Michalova a k „Areálu zdraví" s lagunami, které tehdy umožňovaly koupání. 
Dne 26. června 1975 byl plénem národního výboru schválen Směrný územní plán města 
Přerova. Výstavba měla proběhnout v pořadí sídliště Šířava III - dostavba, sídliště Kopaniny, 
Předmostí, obytný soubor ve středu města. Převážná část asanací byla navržena v prostoru 
ulic Kozlovské, Pod Valy, Palackého, Kopanin, Za Mlýnem, Osmeku, Havlíčkovy, Čechovy, 
Ztracené a Kramářovy. 
V letech 1976-1983 bylo postaveno sídliště Kopaniny v prostoru ohraničeném na severu 
zemědělským výstavištěm a na západě sídlištěm Velká Dlážka a byl zastavěn prostor v ulici 
Na Odpoledni, a to v letech 1979-1981. V roce 1977 začaly asanační práce v Předmostí, kde 
pak bylo vystavěno v letech 1978-1989 rozsáhlé sídliště. Na severní straně bylo území 
vymezeno sportovištěm TJ OSP Přerov a provozovnami cihelen 1 a II, na straně západní 
navazovalo na stávající zástavbu rodinných domků, provoz Ochrany rostlin a provozovnu 
Stavebnin Lidového spotřebního družstva Jednoty. Dále na jižní straně bylo ohraničeno 
komunikací 1/55, procházející po západní hranici městské čtvrti jako obchvatné, a tělesem 
dráhy ČSD Přerov - Nový Bohumín. Na straně východní bylo vymezeno souvislou zástavbou 
rodinných domků v ulici Antonína Teličky, Tyršově, Sportovní a Popovické. 
Na revizi směrného územního plánu navazoval územní projekt zóny „Centrum města 
Přerova", schválený plenárním zasedáním Městského národního výboru v Přerově 14. 
prosince 1983. V roce 1985 začala asanace centra a následná výstavba v ulici Palackého a 



Bratrské do roku 1989, kdy byla otevřena samoobsluha na ulici Palackého, a do roku 1994 v 
ulici Kozlovské. Od druhé poloviny osmdesátých let se plánovala výstavba v Předmostí II, k 
níž však již nedošlo. V období 1946-1984 bylo dokončeno 12 858 bytových jednotek, ve své 
většině šlo o panelové domy, jimž padla za oběť starší zástavba. Argumentem bylo, že jde o 
zastaralé, moderním nárokům na bydlení nevyhovují objekty, nicméně našly by se zde stavby, 
které si zasloužily památkovou ochranu, popřípadě tvořily výraznou dominantu ve svém 
okolí. Z dnešního pohledu zavrženíhodnou je právě téměř výhradní orientace na panelovou 
výstavbu výškového charakteru, která zásadním způsobem změnila urbanismus města. 
Během 150 let se Přerov rozrostl jak na vlastním katastru, tak i připojením sousedních, dosud 
samostatných obcí: Lověšice 1948, Předmostí 1960, Kozlovice 1964, Dluhonice 1976, 
Újezdec 1976, Čekyně 1980, Henčlov 1980, Lýsky 1980. Popovice 1980, Vinary 1980, 
Žeravice 1980 a Penčice 1985. V roce 2001 v této lokalitě žilo 48 335 obyvatel. Návštěvník 
města bude okouzlen malebností Horního náměstí a vhodnou úpravou ulice Pod Valy s 
obnovenými středověkými hradbami, projde náměstím T. G. Masaryka a Žerotínovým, kde 
bude moci posoudit vhodnost jejich úpravy a srovnat ji s poměry v jiných městech, další části 
města mu ale již mnoho potěšení nepřinesou. Sídlištní charakter větší části města lze jen stěží 
pominout, stejně jako tolik panelových staveb, které tak ostře a necitlivě kontrastují se starší 
zástavbou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto příloha  
Přerov - zmizelá Morava - Jiří Lapáček 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 



 

 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 



 



 
 
 



 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 



 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 



 
 



 



 
 



 



 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 
 



 



 
 



 



 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 



SEZNAM VYOBRAZENÍ 
Zkratky 
SOkA   Státní okresní archiv Přerov 
MK   Muzeum Komenského v Přerově, o. p. 
 AMB   Archiv město Brna 
 
Frontispis. Plán města Přerova roku 1903. (Upravil Karel Černý, městský inženýr v Přerově, 
tisk Knih- a kamenotiskárny společenstva v Přerově, SOkA) 
 
1.   Veduta města Přerova, na níž je patrné rozložení uliční sítě, městské jádro a předměstí, 
zachycen tok řeky Bečvy s plťaři, svážejícími dříví z Valašska. Využití řeky pro tyto účely je 
doloženo již od 15. století. (Autor kresby neznámý, pořízeno městem Přerov na výzvu 
Dismase Josefa Ignáce rytíře Hoffera, písaře menšího práva moravského, který si předsevzal 
sepsat historii Moravy, okolo roku 1730, AMB) 
 
2.   Návštěvníkovi přerovského zámku se z věže nabízel pohled na proměňující se město. 
Žerotínovo náměstí je v levé části, na ně dále k jihu navazovalo předměstí Šířava s kostelem 
sv. Michala. Vpravo od nárožního domu ve Wilsonově ulici je vidět synagoga, vpravo věž 
farního kostela. (Pohlednice, začátek 20. století před rokem 1910. SOkA) 
 
3.   Severním směrem při pohledu z věže zaujala partie kolem Mostní ulice s dřevěným 
mostem a se střechou tělocvičny Sokola Přerov. Na pravém břehu se rozkládá předměstí 
Velká Dlážka vedoucí až k železniční trati. Vlevo na snímku je řídká zástavba v ulici 
Tratidlech. (Pohlednice, před rokem 1903. SOkA) 
 
4.   Z elektrárenského komína bylo možné spatřit ještě nezastavěné nábřeží na pravém břehu 
Bečvy, nazvané po Edvardu Benešovi. V levém dolním rohu se nacházejí budovy 
hospodářské tržnice. Protilehlé nábřeží je naopak zastavěno kompletně, záchytným bodem 
může být budova městské elektrárny s komínem. (Foto neznámého autora. 1922, sbírka J. 
Rosmuse) 
 
5.   Letecký snímek zachycuje větší část Přerova od západu k východu. Městu dominují 
zámek na kopci a přilehlé Horní náměstí s právě odhaleným Blahoslavovým pomníkem, pod 
ním na Masarykově náměstí Městský dům, farní kostel sv. Vavřince, vpravo od něj dvě 
budovy měšťanských škol. (Pohlednice. 1924, SOkA) 
 
6.   Na Horním náměstí stála od roku 1874 socha Komenského od akademického sochaře 
Tomáše Seidana. V její blízkosti se nacházel altán s pumpou. Domy měly otevřená podloubí. 
(Kresba Karla Minaříka, studenta přerovského gymnázia, 24. srpna 1877, MK) 
7.   Altán s pumpou na Horním náměstí, kolem nějž vysadil okrašlovací spolek v roce 1883 
lípy. (Foto neznámého autora, osmdesátá léta 19. století, SOkA) 
 
8.   Horní náměstí bylo vděčným místem pro korzování dam na začátku 20. století. Některé 
domy již ztratily svá podloubí. (Foto neznámého autora, začátek 20. století, sbírka J. 
Rosmuse) 
 
9.  V jižní části Horního náměstí se nacházela v domě čp. 10 do poloviny 19. století radnice, 
vpravo v domě čp. 8 hostinec. V uličce je vidět kapli sv. Jiří, vedlejší dům čp. 7 sloužil od 
roku 1912 jako útulna pro přestárlé, kterou vedly sestry dominikánky. (Foto neznámého 
autora, konec 19. století, SOkA) 



10.   V severozápadní části Horního náměstí byly dva hostince, Tšponův čp. 35 a Taverna čp. 
30. Bývala zde také pumpa a kolem ní vysázené stromy. Místo bylo využíváno k pořádání 
drobných trhů. (Foto neznámého autora, 1937, SOkA ) 
 
11.   Přerovský zámek byl budován za Pernštejnů od konce 15. století, druhé patro nechal 
přistavět Karel starší ze Žerotína. Střecha zámecké věže byla stržena v roce 1769. Posledními 
majiteli byli Magnisové, kteří budovu pronajímali. Své prostory zde nalezl až do roku 1927 
okresní soud. V roce 1917 zámek koupilo město. (Foto R. Freiherr von Stillfried. uveřejněno 
v knize Máhrens Burgen und Schlösser. 1888, SOkA) 
 
12.   Přerovský zámek prošel v letech 1927-1933 rozsáhlou rekonstrukcí, v jejímž rámci byla 
na jeho nádvoří postavena socha Neptuna, dovezená v roce 1930 ze zámečku v Kovalovicích 
u Kojetína. Stala se vděčným místem k fotografování, v našem případě úředníků městského 
stavebního úřadu. (Foto neznámého autora. 1930, MK) 
 
13.   V roce 1939 se na Horním náměstí konal Hanácký jarmark a při té příležitosti zde byla 
dočasně vystavěna hospoda nazvaná podle majitele hostince v Kozlovské ulici Františka 
Gremlici. (Foto František Toth. 1939, SOkA) 
 
14.   Ulicí od farního kostela se vstupovalo na Dolní náměstí. Vlevo je původní budova 
obecné školy, na jejímž místě vyrostla v dvacátých letech budova Městské spořitelny, dnes 
Komerční banka, obklopená budovami pošty. (Akvarel Karel Minařík, 1877, MK) 
 
15.   Během vítání olomouckého arcibiskupa Bedřicha Fürstenberga v Přerově na Dolním 
náměstí v roce 1876 použil náčelník přerovské sokolské jednoty Neumann místo rapíru 
úřednického kordu, za což byli účastníci pokutováni a jednota rozpuštěna. Vlevo hostinec U 
Bílého koníčka, farní kostel sv. Vavřince, vpravo budova školy. (Foto neznámého autora. 
1876. SOkA) 
 
16.   Slavnost odhalení praporu Sokola přerovského dne 7. a 8. června 1884 na Dolním 
náměstí. Celní pohled na slavnostní tribunu proti východní frontě domů. V domě čp. 223 za 
tribunou byla od poloviny 19. století lékárna U Zlatého orla, jejímž majitelem byl v letech 
1850-1866 přerovský starosta František Kramář. (Foto neznámého autora, 1884, SOkA) 
 
17.   Na jiné fotografii z téže slavnosti je vidět jižní část náměstí s domy čp. 148 (zájezdní 
hostinec U Bílého koníčka), 150 a 151 (zájezdní hostinec Li Zlatého jelena) s průhledem do 
ulice Ferdinandovy. Na místě domu čp. 150 původně stály dva domy, které byly v majetku 
obce, tzv. obecní dům a s ním spojená šerhovna čp. 149. (Foto neznámého autora, 1884. 
SOkA) 
 
18.   Na místě zájezdního hostince U Bílého koníčka byl postaven Záloženský dům podle 
vítězného soutěžního návrhu Karla Hugo Kepky a Aloise Čenského. investorem byl Úvěrní 
spolek Záložna přerovská. Dům však s ohledem na vysoké provozní náklady prodala záložna 
v roce 1909 městu. Průvod o studentském majálesu na Dolním náměstí. (Foto neznámého 
autora, 7. června 1913, SOkA) 
19.   Výlet školních dětí do Michalova, průvod na náměstí. Druhy dům zprava čp. 224 byl v 
roce 1928 adaptován firmou Vrba a Pražák, velkoobchod suknem. V rohovém domě přes ulici 
byl hostinec U Zeleného stromu. V domě čp. 67 byla známá Petříkova vinárna, v přízemí 
dalšího domu čp. 68 provozoval Antonín Kozánek kavárnu. (Foto neznámého autora, 
červenec 1890. SOkA) 



20.   V prvním domě zleva chodili Přerovští do hostince U Hrochů, kde měla spolkové 
místnosti Řemeslnicko-živnostenská beseda. Dům byl zbourán a místo zůstalo nezastavěné, 
místo domů čp. 67-69 vyrostla v roce 1969 budova Okresního stavebního podniku Přerov. 
(Foto neznámého autora, dvacátá léta 20. století, SOkA) 
 
21.   K uctění památky přerovského rodáka Jana Blahoslava byla na průčelí radnice čp. 80 na 
Dolním náměstí odhalena pamětní deska. První dům zprava v Blahoslavově ulici čp. 72 
sloužil v letech 1748-1831 jako škola. Pak zde měl svou mědikoveckou dílnu Vincenc Heinik. 
(Foto neznámého autora. 1882, SOkA) 
 
22.   Na západní straně Dolního náměstí se nacházel módní obchod L. Sobola U Města Paříže, 
založený v roce 1884. původně sídlem v domě čp. 66. (Pohlednice. 1901. SOkA) 
 
23.   Při příležitosti návštěvy arcibiskupa Theodora Khona v Přerově během generální vizitace 
mu farníci postavili slavobránu od náměstí kolem budovy školy až ke vstupu do farního 
kostela sv. Vavřince. (Foto Karel Janovský, 1903, MK) 
 
24.  V jižní části Zerotínova náměstí se nacházel přízemní dům čp. 166, vlevo od něj zřídil 
Antonín Barták v roce 1898 stolařský závod. Budova byla v roce 1972 zbořena a na jejím 
místě postaven obytný dům. Objekt vlevo získal v roce 1912 podobu třípodlažního domu a 
byla zde mj. i vinárna U Holotíků, dnes tu sídlí úřad práce. (Foto neznámého autora, první 
desetiletí 20. století, SOkA) 
 
25.   Pohled z Komenského ulice na rohový dům Zerotínova náměstí, vpravo se šlo na Šířavu, 
rovně kolem transformátoru na Trávník. (Foto neznámého autora, dvacátá léta 20. století, 
SOkA) 
 
26.   V protilehlém rohovém domě na začátku Zerotínova náměstí sídlil holič a kadeřník 
Ludvík Koudelka. Východ ze Žerotínova náměstí prodělal změnu v letech 1926-1927, kdy tu 
státní správa postavila obytný dům s malou pasáží. (Foto neznámého autora, dvacátá léta 20. 
století, SOkA) 
 
27.   Stavební a bytové družstvo Lešetín postavilo v roce 1931 na místě čp. 166 čtyřpodlažní 
Družstevní dům, kde mělo své kanceláře a část pronajímalo. Pět budov zprava bylo zbouráno 
a místo nich postaven po roce 1945 obytný dům. (Foto neznámého autora, třicátá léta 20. 
století, SOkA) 
 
28.   V severní části Zerotínova náměstí se nacházelo několik židovských výčepů a výroben 
alkoholu. První dům zleva stál na místě městského dvora, kde byla vinopalna, pronajímaná 
rodině Pollaků, od roku 1916 v nájmu Bedřišky Weissové. V domě čp. 643 byl hostinec U 
Kleinů. Čtyřpodlažní dům ve Wilsonově ulici postavil obchodník Antonín Haas. (Foto 
Jindřich Poštulka, dvacátá léta 20. století, SOkA) 
 
29.   Severní stranu Zerotínova náměstí tvořily domy čp. 1869. 1865 a 212, kde byl výčep 
lihovin. V roce 1920 postavila vdova Antonie Sekerová na rohu třípodlažní dům čp. 212. 
(Foto Emanuel Rompart, 1904. SOkA ) 
 
30.   Dům čp. 488 na rohu Wilsonovy ulice a Žerotínova náměstí, v němž byla prodejna firmy 
Baťa a Rompartova drogerie. V roce 1930 tu byl vybudován Baťův obchodní dům. (Foto 
Jindřich Poštulka. před rokem 1930, SOkA) 



31.   Ze Zerotínova náměstí se uličkou chodilo na Horní náměstí, vlevo ještě přízemní dům 
Františka Vobořila čp. 211, na jehož místě si postavil továrník Karel Přikryl v roce 1927 vilu, 
která dnes slouží jako sídlo městské knihovny. (Foto neznámého autora, začátek 20. století. 
SOkA) 
 
32.   Uprostřed severní části Žerotínova náměstí byly dřevěné krámky, v nichž se prodávalo 
zboží všeho druhu, a v jejich středu byly veřejné záchodky. Po roce 1945 byly krámky pro 
špatný technický stav strženy. Třetí dům zprava, dvoupodlažní čp. 171. byla židovská škola. 
(Foto neznámého autora, čtyřicátá léta 20. století, sbírka J. Rosmuse) 
 
33.   Dům na rohu Ferdinandovy (Wilsonovy) ulice byl využíván řadou živnostníků. V roce 
1930 zde firma Baťa nechala postavit obchodní dům v typické nárožní poloze. Vlevo přes 
ulici obchodní dům firmy Antonín Haas. (Foto neznámého autora, před rokem 1930, SOkA) 
 
34.   Pohled do Wilsonovy ulice od Žerotínova náměstí. Dům s hodinami, v němž měl živnost 
hodinář Jan Sagan, byl zbořen v letech 1963-1964. (Foto Jindřich Poštulka, třicátá léta 20. 
století, SOkA) 
 
35.   Proluka vzniklá zbořením domu na Wilsonově ulici byla parkově upravena a na čas zde 
byla instalována socha Neptuna. \ roce 2009 zde byl postaven nový dům. (Foto neznámého 
autora, sedmdesátá léta 20. století, sbírka J. Rosmuse) 
 
36.   Domy ve Ferdinandské (Wilsonově) ulici směrem od Dolního náměstí měly bohatě 
profilované vykládce. (Pohlednice, kolem roku 1910, sbírka J. Hlouška) 
 
37.   Na leteckém snímku je zachycen střed města se svými hlavními částmi -Horním 
náměstím, náměstím T. G. Masaryka. Kratochvílovou, Wilsonovou. Palackého a Mostní ulicí. 
(Foto neznámého autora, 1932, sbírka J. Rosmuse) 
 
38.   Z náměstí se vstupovalo do Kratochvílovy ulice kolem sochy sv. Josefa. vpravo budova 
obecně školy, v pozadí farní kostel sv. Vavřince a před ním kaple Bolestné Panny Marie. 
(Pohlednice, začátek 20. století, SOkA) 
 
39.   V druhém domě od kostela bylo Letfusovo knihařství, knihkupectví a papírnictví. V 
letech 1925 a 1933 zde byly postaveny dva nové domy. (Foto neznámého autora, dvacátá léta 
20. století, SOkA) 
 
40.   V rohovém domě před vstupem do Jiráskovy ulice byla vyhlášená Poprova restaurace. 
Naproti přes ulici bývalo klempířství Josefa Pleuse, jenž v roce 1930 postavil nový obchodní 
dům. (Pohlednice, kolem roku 1910, SOkA) 
 
41.   Pohled z věže farního kostela na Kratochvílovu ulici, domy po levé straně v pozadí byly 
zbořeny, volné místo slouží jako parkoviště před obchodním centrem Přerovanka. (Foto 
Jindřich Poštulka, třicátá léta 20. století, SOkA) 
 
42.   Domovní zástavba od Dolního náměstí za Městským domem. Vlevo byla postavena v 
roce 1927 budova Úvěrního spolku Záložna přerovská od přerovského stavitele Roberta 
Motky. Následující budovy byly postaveny vletech 1928, resp. 1936. (Pohlednice, dvacátá 
léta 20. století, SOkA) 
 



43.  V Kratochvílově ulici byly zbořeny nízké domy a místo nich byl v roce 1922 dán do 
užívání třípatrový obytný a obchodní dům čp. 120 s obchodní pasáží do ulice Palackého 
(stavebník Augustin Kohler). kde byla umístěna mj. Okresní záložna v Přerově. (Pohlednice. 
1931,  SOkA) 
 
44.   Knihtiskárna Jaroslava Strojila ve své původní podobě. V roce 1923 byla postavena nová 
budova čp. 121 s moderním tiskařským vybavením. (Foto neznámého autora, kolem roku 
1920, SOkA ) 
 
45.   Jižní konec Kratochvílovy ulice před zbořením. V domě čp. 125 vpravo působil po 
určitou dobu okresní úřad. (Foto neznámého autora, šedesátá léta 20. století, SOkA) 
 
46.   Uprostřed Jiráskovy ulice měla své sídlo přerovská tiskárna Fr. Bartoš, která byla 
proslulá svými bibliofilskými tisky. Druhý zleva stojí rodný domek Františka a Vladimíra 
Bartoše. (Foto neznámého autora. 1. března 1934, SOkA) 
 
47.   V domě čp. 157 v Jiráskově ulici měla sídlo redakce přerovských novin Obzor. (Foto 
neznámého autora, 1920, SOkA) 
 
48.   Mostní ulice patřila k nejživějším dopravním tepnám města, protože se z ní vcházelo na 
přerovský most, dlouhou dobu jediný a do roku 1903 dřevěný. Vlevo část zájezdního hostince 
U Zlaté ryby, uprostřed c. k. prodej tabáku, vpravo stojí tělocvična jednoty Sokol z roku 1897. 
(Pohlednice, konec 19. století. SOkA) 
 
49.   Dvůr zájezdního hostince U Zlaté ryby, který patřil k nejstarším v Přerově. (Foto 
neznámého autora, 1900, SOkA) 
 
50.   Pohled do Mostní ulice z mostu, druhá budova zleva je bývalá mýtnice, naproti přes ulici 
býval městský špitál. (Foto neznámého autora, dvacátá léta 20. století. SOkA) 
 
51.   Jateční ulice dostala svůj název podle toho. že zde měli řezníci své masné krámy. V 
rohovém domě měl porážku židovský řezník. V roce 1976 byl postaven nový dům čp. 189. 
(Foto František Toth, šedesátá léta 20. století, SOkA.) 
 
52.   Pohled na východní část Jateční ulice. (Foto František Toth, šedesátá léta 20. století, 
SOkA) 
 
53.   Blahoslavova ulice vycházela z Dolního náměstí a pravá strana domů měla okna z druhé 
strany na nábřeží. Vlevo se vcházelo do Bartošovy ulice, vzadu po pravé straně je budova 
městské elektrárny v místech pozdější restaurace Bečva. (Foto František Toth, šedesátá léta 
20. století, SOkA) 
 
54.   Další ulice, která vycházela z Dolního náměstí, byla Bratrská, dříve Školní, protože na 
rohu stála dlouhá léta budova obecné školy, dnes Komerční banka. (Foto F. Křemen, 1924, 
MK) 
 
55.   Vedle školní budovy v Bratrské ulici se nacházel hostinec U Jonášů, také U Nordpolu. 
podle Přerovana Josefa Pospíšila, který sem často chodíval. Pospíšil se zúčastnil jako topič v 
letech 1872-1874 výpravy k severnímu pólu s opancéřovanou dřevěnou lodí Tegetthoff, jíž 
velel poručík Karel Weyprecht. (Foto neznámého autora, 1928, SOkA) 



56.   Průhledem na západní konec Bratrské ulice vidíme budovu tiskařského koncernu agrární 
strany Novina, zakoupenou v roce 1906. (Foto Jindřich Poštulka, třicátá léta 20. století, 
SOkA) 
 
57.   Celkový pohled na Bratrskou ulici od západu se slavnostním průvodem. (Foto 
neznámého autora, po 1. květnu 1947, sbírka J. Hlouška) 
 
58.   Na severním konci Palackého ulice na rohu s ulicí Blahoslavovou stála sladovna 
právovárečného měšťanstva a vedle ní hostinec U Bílého lva. (Foto neznámého autora, 1890, 
SOkA) 
 
59.   Palackého ulice od jihu na sever, třetí dům zleva je tiskárna Novina, o dva domy dále 
budova, kterou si pro své potřeby v roce 1924 adaptovala zemědělská nemocenská 
pojišťovna. (Foto Jindřich Poštulka. 1937. SOkA) 
 
60.   Palackého ulice od jihu a z nadhledu. Všechny domy odleva až po odbočku do ulice 
Boženy Němcové byly zbourány, na jejich místě vyrostly panelové domy a samoobsluha. 
(Foto František Toth, sedmdesátá léta 20. století, SOkA) 
 
61.   Palackého ulice od gymnázia k Bečvě, vlevo dům čp. 102, v němž bylo Procházkovo 
klempířství. V domě bylo také okresní četnické velitelství. Za ním byla proražena v prvním 
desetiletí 20. století nová ulice Boženy Němcové. (Foto neznámého autora, začátek 20. století, 
sbírka J. Hlouška) 
 
62.   Palackého ulice od severu, vlevo dvě budovy měšťanských škol z roku 1900, na které 
bylo v roce 1920 přistavěno třetí patro, v pozadí budova gymnázia z roku 1877. (Foto 
neznámého autora, začátek 20. století, MK) 
 
63.   Na rohu ulic Palackého a Komenského se rozkládal areál továrny firmy J. Krátký. V roce 
1992 zde byl otevřen dům, který získal označení Tančírna. (Pohlednice, 1920, SOkA) 
 
64.   Důležitým dopravním bodem byla křižovatka ulic Šířavy, Komenského, Trávníku a 
Žerotínova náměstí. Zde pohled do Komenského ulice západním směrem. Vlevo na rohu již 
stojí budova z roku 1927. (Pohlednice, třicátá léta 20. století, sbírka J. Rosmuse) 
 
65.   Církevní průvod Komenského ulicí, vlevo ulice Palackého, v rohovém domě 
dokončeném v roce 1900 se nacházela vinárna Central. (Foto neznámého autora, 1903, 
SOkA) 
 
66.   V roce 1892 se socha Komenského přestěhovala z Horního náměstí do parčíku mezi 
budovou gymnázia a areálem pivovaru na Komenského ulici. (Pohlednice, konec 19. století, 
sbírka J. Hlouška) 
 
67.   Areál přerovského pivovaru na Komenského ulici, před ním parčík se sochou J. A. 
Komenského. V roce 1914 tu byla vystavěna budova průmyslové školy. (Pohlednice, 1903, 
SOkA) 
 
68.   Západní konec Komenského ulice na křižovatce s ulicemi Kojetínskou, Velkými 
Novosady a Škodovou. (Pohlednice, kolem roku 1930. SOkA) 
 



69.   Pohled z věže přerovského zámku východním směrem podél Bečvy. V určité vzdálenosti 
od řeky vedla souběžně s ní Kozlovská ulice. (Foto neznámého autora, kolem roku 1900, 
SOkA) 
 
70.   Do Kozlovské ulice se vcházelo z ulice Pod Valy, na rohu stál domek bednáře Jana 
Kopala. (Foto neznámého autora, čtyřicátá léta 20. století. SOkA) 
 
71.   Vstup do Kozlovské ulice pod kopcem od východu, na návrší kaple sv. Jiří. Všechny 
domy v Kozlovské ulici byly během několika desetiletí zbořeny a na jejich místě vyrostly 
panelové domy. (Foto Oldřich Kohoutek, čtyřicátá léta 20. století, SOkA) 
 
72.   Rozcestí ulic Kozlovské s Kosmákovou, jdoucí vpravo. (Foto neznámého autora, 
sedmdesátá léta 20. století, SOkA) 
 
73.  Výraznou dominantou Kozlovské ulice, kde převažovaly přízemní domky, byla vila 
PhDr. Karla Bořeckého. zvaná U Krále Jiřího z Poděbrad. (Foto neznámého autora, 
sedmdesátá léta 20. století. SOkA) 
 
74.   Konec Kozlovské ulice před jejím vyústěním vpravo na Vsadsko. (Foto neznámého 
autora, čtyřicátá léta 20. století, sbírka J. Hlouška) 
 
75.   Levá strana ulice Trávníku za křižovatkou se Šířavou, v pozadí spolkový dům čp. 238 
zvaný Komuna. Přes protesty veřejnosti byl v roce 2007 zbořen. (Foto neznámého autora, 
šedesátá léta 20. století, SOkA) 
 
76.   Mezi Kozlovskou ulicí a řekou Bečvou se táhl široký volný pás. který byl postupné 
zastavován. Byl zde zřízen městský rybník v rámci regulace Bečvy. V pozadí je vidět 
zámecký kopec. (Foto učitel Papoušek, kolem roku 1900. SOkA) 
 
77.   Po stavebních dělnících z Itálie a Maďarska, kteří prováděli regulaci řeky. zůstaly tzv. 
koliby, obývané nejchudší vrstvou obyvatel. Byly zbořeny v roce 1975 při výstavbě 
tenisových kurtů. (Foto František Ptáček, čtyřicátá léta 20. století, SOkA) 
 
78.   Křižovatka ulic Trávníku jdoucí zleva, shora Vsadska a doleva k Bečvě se stáčející 
Kozlovské. která je vidět mezi dvěma rohovými domy. (Foto Josef Baják, 1966, SOkA) 
 
79.   Za rybníkem východním směrem si sportovci SK Přerov postavili v polovině dvacátých 
let 20. století fotbalové hřiště a atletickou dráhu. (Foto neznámého autora, dvacátá léta 20. 
století, SOkA) 
 
80.   Mezi fotbalovým stadionem a rybníkem byly zřízeny týmž klubem tenisové kurty. (Foto 
neznámého autora, 1924, SOkA) 
 
81.   Pohled na šířavskou křižovatku z kláštera severním směrem. (Pohlednice, začátek 20. 
století, SOkA) 
 
82.   Uprostřed šířavské křižovatky stával ukazatel směru, za ním vede ulice Trávník. (Foto 
neznámého autora, třicátá léta 20. století, SOkA) 
 
 



83.   Práce při kladení vodovodního potrubí na křižovatce ulic Komenského. Šířavy a 
Trávníku při vstupu na Šířavu. (Foto neznámého autora, 1903, SOkA) 
 
84.   Bourání nárožního domu při vstupu na Šířavu. (Foto neznámého autora, 1970, SOkA.) 
 
85.   V místech kostela sv. Michala na Šířavě stával nejstarší přerovský kostel, zmiňovaný v 
listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141.(Nejstarší známá pohlednice s 
přerovským motivem. 18^2. sbírka I páčka) 
 
86.   Na Šířavě převažovaly přízemní budovy, jejichž majitelé se živili hospodářstvím. 
(Pohlednice, začátek 20. století, SOkA) 
 
87.   Na Šířavě se nacházel spolkový' Dělnický dům, využívaný clem s<x i demokratické 
strany, který byl zbořen v roce 1969. (Foto neznámého autora, šedesátá léta 20. století, sbírka 
J. Rosmuse) 
 
88.   Šířava od jihu na sever z ptačí perspektivy. Před věží kostela se nachází budova 
původního kláštera Kongregace sester Neposkvrněného I'"-Panny Marie třetího řádu sv. 
Františka, který se začal stavět v roce li Dnes se zde nachází integrovaná střední škola. (Foto 
neznámého aut" šedesátá léta 20. století, sbírka J. Rosmuse) 
 
89.   Na šířavské návsi vytvořené spojením ulic byla v parčíku umístěna si sv. Františka 
Xaverského, pořízená nákladem místního rolníka Františka Molčíka roku 1887. (Foto Jindřich 
Poštulka, čtyřicátá léta 20. století. SOkA\ 
 
90.   Ulice Šířava se v polovině stáčela ze směru jihovýchodního na severovýchod. Na těchto 
místech vyrostlo panelové sídliště. Zároveň byl radikálně změněn směr hlavních ulic. (Foto 
neznámého autora, šedesátá léta 20 -cáté století, sbírka J. Rosmuse) 
 
91.   Transformátor vyznačuje rozcestí ulic Ke Kapličce a Želátovské, k nimž se přicházelo 
ulicí Šířavou. (Foto neznámého autora, šedesátá léta 20. století, sbírka J. Rosmuse) 
 
92.   Rozcestí ulic Šířavy, Ke Kapličce a Želátovské od východu. (Foto neznámého autora, 
šedesátá léta 20. století, sbírka J. Rosmuse) 
 
93.   Na Dvořákově ulici byl městem v roce 1934 postaven městský chudobinec, později 
využívaný jako porodnice. Dále v ulici se v místech třípodlažního domu označeného křížkem 
nacházela rasovna. (Foto neznámého autora, šedesátá léta 20. století. SOkA) 
 
94.   Bourání domů v cípu vytvořeném ulicemi Želatovskou a Ke Kapličce. (Foto neznámého 
autora, šedesátá léta 20. století, SOkA) 
 
95.   Ulička spojující ulice Želatovskou a Ke Kapličce. (Foto neznámého autora, šedesátá léta 
20. století, SOkA) 
 
96.   K vodní kapličce pod nemocnicí s obrazem Matris Dolorosae. v jejíž blízkosti vyvěral 
pramen nejčistší vody, si chodili nemocní a stísnění z města a okolí, sjednoceni v modlitbě 
před mariánským obrazem, vyprosit často zázračné uzdravení a duchovní útěchu. (Foto 
neznámého autora, konec 19. století, SOkA) 
 



97.  Kaple Bolestné Panny Marie nad vodní kaplí. Křížová cesta byla zřízena v roce 1916. 
Kaple a její okolí byly značně poškozeny zásahem bomby 20. listopadu 1944, před rokem 
1956 byly pozůstatky staveb odstraněny. (Foto neznámého autora, dvacátá léta 20. století, 
SOkA) 
 
98.  Obřadní síň židovského hřbitova v ulici Lančíkových, postavená podle návrhu stavitele 
Franze Oehlera. Parcelu pro nový hřbitov zakoupila židovská obec v roce 1878, pohřbívalo se 
na něm v letech 1881-1950. (Foto neznámého autora, osmdesátá léta 20. století , SOkA ) 
 
99.  Na špici vytvořené mezi ulicemi Moštěnskou a Lešetínem I (dnes 9. května a 
Lančíkových) naproti hřbitovu vystavěl pan Poupera v roce 1925 rodinný dům. (Foto 
neznámého autora. 1921, sbírka J. Hlouška) 
 
100.  Stavební a bytové družstvo Lešetín v Přerově postavilo v ulici Lešetín II, dnes 
Československých letců. souvislou řadu rodinných domků. (Foto neznámého autora. 1912, 
SOkA) 
 
101.   Radová zástavba probíhala rovněž v ulici Macharově v letech 1925-1930. (Foto 
neznámého autora, začátek třicátých let 20. století, SOkA) 
 
102.  Ve Wolkerově ulici se stavělo v letech 1925-1929. (Foto neznámého autora, začátek 
třicátých let 20. století. SOkA) 
 
103.  Ve Wurmově ulici se nacházel v pořadí druhý židovský hřbitov, kde se pohřbívalo do 
roku 1888. Zrušen byl v roce 1945. (Foto Jindřich Poštulka. 1938, SOkA) 
 
104.  Naproti židovskému hřbitovu ve Wurmově ulici na rohu se Smetanovou byl v roce 1929 
postaven čtyřpodlažní obytný dům čp. 37.5. (Foto Oldřich Kohoutek, první polovina 
šedesátých let 20. století, SOkA) 
 
105.  Uvnitř bloku domů kolem ulic Komenského, Wurmovy, Šířavy a Čechovy si katolická 
jednota Orel postavila v roce 1928 stadion, který byl zrušen v roce 1971. Na jeho místě je 
dnes náměstí Přerovského povstání. (Foto Oldřich Kohoutek, první polovina šedesátých let 
20. století, SOkA) 
 
106.  V domě čp. 1239 z roku 1910 na rohu ulic Kramářovy a Čechovy měl cukrárnu 
František Uhlíř. Kramářova ulice se stavěla v letech 1890-1910. (Pohlednice, třicátá léta 20. 
století, SOkA) 
 
107.   V Čechově ulici vyrostl v roce 1890 dům čp. 1184, zvaný Vancenburk, který později 
vlastnila Zemská životní pojišťovna Markrabství moravského v Brně. (Pohlednice, dvacátá 
léta 20. století, SOkA) 
 
108.  Sadová úprava náměstí Svobody, do roku 1918 náměstí Na Loučkách, byla provedena 
na jaře roku 1921 v pravidelném uspořádání, ve kterém se střídaly kupkovité skupiny keřů s 
javory, kaštany, topoly a stříhanými živými stěnami. (Pohlednice, začátek dvacátých let 20. 
století , SOkA ) 
 
109.  Uprostřed východní řady domů na náměstí Svobody v novostavbě čp. 1998 z roku 1927 
bylo zřízeno kino Orania. (Foto František Toth, čtyřicátá léta 20. století, SOkA) 



110.  Jižní stranu náměstí Svobody tvořily činžovní domy čp. 1943, 1874, 1875 a 1903, 
postavené stavebním družstvem Lešetín v letech 1920-1923. (Pohlednice, dvacátá léta 20. 
století, SOkA) 
 
111.   Na rohu Havlíčkovy a Smetanovy ulice byly vletech 1909 a 1910 postaveny stavebním 
družstvem spolku státních úředníků tři domy čp. 1617, 1669 a 1655, později doplněné o další. 
(Pohlednice. 1915, SOkA) 
 
112.  Na rohu Komenského a Havlíčkovy ulice vyrostla v roce 1914 budova průmyslové 
školy s výrazným reliéfem ve štítu, který později ustoupil nástavbě. V pavilonku na rohu před 
gymnáziem byly veřejné záchodky. (Pohlednice, třicátá léta 20. století, SOkA) 
 
113.  V Tovární ulici podél železniční trati rozvíjela svou činnost od konce 19. století celá 
řada průmyslových podniků. K největším patřila Kokorova továrna, která zde začala působit v 
roce 1883. (Foto neznámého autora, šedesátá léta 20. století. SOkA ) 
 
114.  V roce 1967 začala na místě dřívějšího areálu Kokorovy továrny výstavba autobusového 
nádraží, dokončená v roce 1969. V pozadí vlevo stojí nádražní budova, naproti rohový dům 
čp. 1215 (postaven 1895) a čp. 1466 (z roku 1902). Na jejich místě vyrostl v roce 2000 dům s 
názvem Pegas. (Foto neznámého autora. 1969, SOkA) 
 
115.  Velký tovární areál v Tovární ulici na jih od Kokory patřil firm ě J. Weigl, továrna na 
vozy, působící v Přerově od roku 1879. V poválečném období tu byl závod podniku LIAZ, na 
jehož místě pak vyrostl hypermarket Albert. Křížky je označen objekt bývalé firmy Hela, 
továrny na čokoládu a cukrovinky. (Foto neznámého autora, šedesátá léta 20. století, SOkA) 
 
116.   Přerovské nádraží patřilo v druhé polovině 19. století k nejrušnějším v Rakousko-
Uhersku, mělo vlastní vodovod a plynárnu. (Pohlednice, 1899, SOkA) 
 
117.   Hlavní budova přerovského nádraží byla dokončena v roce 1892. Před ní sloužila 
motoristům benzinová pumpa. (Foto neznámého autora, začátek čtyřicátých let 20. století, 
SOkA) 
 
118.   První nástupiště přerovského nádraží. (Pohlednice, konec 19. století, SOkA) 
 
119.   Škodová ulice představovala nejkratší spojnici od nádraží na Komenského ulici, hlavní 
tepnu města. Třetí zprava je hotel Austria, později Slavia, kde bylo německé Kasino, čtvrtý 
zprava hotel Moravia. (Pohlednice, začátek 20. století, SOkA) 
 
120.  Pohled z Husova ulice do Škodovy. (Foto neznámého autora, třicátá léta 20. století, 
SOkA) 
 
121.  V roce 1909 byla vystavěna v zahradách za Palackého ulicí školní budova dívčí obecné 
školy, kde našlo útulek i dívčí pedagogium. Dnes tudy vede ulice Bartošova a školní budova 
je na rohu ulice Boženy Němcové. (Foto neznámého autora, 1910, MK) 
 
122.  Dláždění nově vznikající ulice Boženy Němcové. (Foto neznámého autora. 1910. 
SOkA) 
 
 



123.  Naproti dívčímu pedagogiu byla postavena v roce 1923 veřejná obchodní škola podle 
projektu stavitele Stanislava Andrlíka. Třetí dům v ulici patřil národně sociální straně. 
(Pohlednice, dvacátá léta 20. století, SOkA) 
 
124.  Třetí roh téže křižovatky zaujal dům. v němž pracoval knihař Bedřich Fert. (Foto 
neznámého autora, 1938. SOkA) 
 
125.  Na rohu ulic Riegrovy (později Skalákova) a Palackého bylo najedná straně lahůdkářství 
Jana Dohnala, z druhé strany papírnictví Jana Nárožného. (Pohlednice, začátek 20. století, 
SOkA) 
 
126.  Z Velkých Novosad vedla ke škole v ulici Boženy Němcové stezka pro pěší. (Foto 
neznámého autora, dvacátá léta 20. století, sbírka J. Hlouška) 
 
127.   Prostranství na Velkých Novosadech před postavením kostela. (Foto neznámého autora, 
začátek 20. století, SOkA) 
 
128.  V letech 1907-1908 byl zbudován českobratrský evangelický chrám na Velkých 
Novosadech, k němuž byl vletech 1930-1931 přistavěn sborový dům. (Foto Jindřich Poštulka. 
třicátá léta 20. století. SOkA) 
 
129.  Pohled na Velké Novosady z pravého břehu Bečvy. V době výstavby městských jatek v 
roce 1907 začalo být zřejmé, že brod. kterým jezdily koňské povozy z Novosad na Velkou 
Dlážku, bude třeba nahradit trvalejším spojením. Kolaudace lávky proběhla dne 31. ledna  
1912. (Pohlednice, třicátá léta 20. století. SOkA) 
 
130.  Na křižovatce Kojetínské ulice a Malých Novosad stály koňské stáje barona Skeneho, 
majitele cukrovaru. Nechal je postavit podle plánů vídeňského architekta Friedricha Ohmanna 
v roce 1894. Naproti přes ulici byl známý Skřečkův hostinec. (Pohlednice, dvacátá léta 20. 
století, SOkA) 
 
131.   Začátek ulice Malé Novosady směrem do Bečvy. (Foto neznámého autora, začátek 20. 
století, sbírka J. Hlouška) 
 
132.  Malé Novosady od Komenského ulice před zbouráním. (Foto neznámého autora, 
sedmdesátá léta 20. století, SOkA) 
 
133.  Areál cukrovaru barona Skeneho. postavený v letech 1857 a 1869. Po levé straně vede 
železniční trať vlevo do Olomouce, vpravo do Ostravy, u ní stojí vápenka. (Litografie, druhá 
polovina 19. století, MK) 
 
134.  Cukrovar se v roce 1927 zlikvidoval, v roce 1928 byl areál rozparcelován na tři díly. 
Kazeto, Alois Beneš a ve třetím působilo Hospodářské družstvo, jehož objekty byly rozděleny 
Cukrovarskou ulicí vedoucí na Malé Novosady. (Foto neznámého autora, šedesátá léta 20. 
století. SOkA) 
 
135.  Transformátor označuje rozcestí, vlevo Škodová ulice, vpravo Kojetínská. (Foto 
neznámého autora, dvacátá léta 20. století, sbírka J. Hlouška) 
 
 



136.  Husova ulice od Bečvy k nádraží, vpravo objekty Kazeta, které zde od roku 1928 
budoval továrník Karel Zejda. (Foto Oldřich Kohoutek, čtyřicátá léta 20. století. SOkA) 
 
137.   Na rohu ulic Kojetínské a Husovy vedle sebe působily dva hostince, vpravo hostinec U 
Cukrovky. (Foto neznámého autora, třicátá léta 20. století. SOkA) 
 
138.  Těleso dráhy v Kojetínské ulici bylo možné překonat podjezdem, teprve v roce 1930 
došlo k jeho rozšíření. V pozadí objekty cukrovaru. (Foto neznámého autora, dvacátá léta 20. 
století, SOkA) 
 
139.  Budova c. k. výchovného ústavu (později kasárna Jaslo) v Tovačovské ulici krátce po 
dokončení. (Litografie, 1855. MK) 
 
140.  Dne 13. června 1862 byl posvěcen hřbitov německých evangelíků za nádražím, v letech 
1873-1874 na něm byl postaven malý německý evangelický kostelík sloužící Němcům, kteří 
přišli do Přerova v souvislosti se železnicí a novými průmyslovými podniky. (Foto 
neznámého autora, padesátá léta 20. století, SOkA) 
 
141.   Nábřeží Protifašistických bojovníků od Velkých Novosad k západu. Na rohu byla roku 
1970 postavena ubytovna Chemik. V místech pozorovatele ubytovna Stavařov z roku 1960. 
(Foto neznámého autora, padesátá léta 20. století, sbírka J. Rosmuse) 
 
142.  Husova ulice, areál Hospodářského družstva a nábřeží Protifašistických bojovníků od 
západu. (Foto neznámého autora, padesátá léta 20. století, sbírka J. Rosmuse) 
 
143.  Místo na pravém břehu Bečvy, kde dnes stojí nová sokolovna, bylo vyhledáváno k 
zobrazování panoramatu Přerova. (Litografie, kreslíř František Domek. 1834-1838. SOkA) 
 
144.  U řeky na náměstí Na Marku stála v 16. století bratrská modlitebna a bratrská škola, v 
níž vyučoval J. A. Komenský. Kostel vyhořel a koncem 18. století byl rozebrán na stavební 
materiál. Vpravo objekt měšťanského pivovaru. (Foto neznámého autora, konec 19. století, 
SOkA) 
 
145.   Průčelí staré sokolovny na levém břehu Bečvy z roku 1897. Později v ní bylo kino Jas, 
zbořené v roce 1988. (Foto neznámého autora, padesátá léta 20. století. SOkA) 
 
146.  Na místě Velkého mlýna, který shořel v roce 1749  a nebyl obnoven, se nacházelo 
několik budov zvaných Spálenec. (Foto neznámého autora, padesátá léta 20. století, SOkA) 
 
147.   Domy pod kopcem stály v příznačně nazvané ulici Pod Valy, vpravo vypadni branka. 
(Foto neznámého autora, začátek 20. století, SOkA) 
 
148.  Přes most se chodilo po dřevěných dlážkách. (Foto neznámého autora, konec 19. století. 
SOkA) 
 
149.  V roce 1903 postavila podle projektu Karla Herzána firma Ludvík Uhlíř - Karel Hcrzán 
betonový obloukový most systému Hennebique. Vlevo vila majitele pivovaru Josefa 
Šilhavého. (Pohlednice. 1903, SOkA) 
 
 



150.  Pohled od staré sokolovny na Brabansko, které bylo vyhlédnuto ke stavbě nové 
sokolovny, v pozadí letní cvičiště. Vpravo soutok ramena mlýnského náhonu Strhanec s 
Bečvou. (Foto neznámého autora, třicátá léta 20. století. MK) 
 
151. Letecký pohled na okolí nové sokolovny postavené podle plánů architekta Karla 
Caivase. Budova byla dokončena až v roce 1935 podle plánů přepracovaných místními 
staviteli Stanislavem Andrlíkem a Vladimírem Chroustem a 13. září 1936 zprovozněna. (Foto 
pilot škpt. Pára, pozorovatel kpt. Šlejmar, letoun C-5, 23. srpna 1947. SOkA) 
 
152.  Budova dvora Bravanských z Chobřan byla zbourána při stavbě nové sokolovny. 
(Pohlednice, dvacátá léta 20. století, SOkA) 
 
153.  Rohový dům na začátku Malé Dlážky. (Foto neznámého autora, třicátá léta 20. století. 
SOkA) 
 
154.  Sběr smetí v ulici Za Mlýnem, v pozadí areál továrny Terezie Hrubé na cukrovinky. 
(Foto Jindřich Poštulka, 1936. MK) 
 
155.   Ulice Malá Dlážka směrem ke Kopaninám. (Foto neznámého autora, sedmdesátá léta 
20. století, SOkA) 
 
156.  Stará školní budova zemědělské školy na Malé Dlážce, v níž se učilo do roku 1912. Poté 
zde byla zřízena Blahoslavova obecná škola a obecní hospodářství. (Foto neznámého autora, 
začátek 20. století, SOkA) 
 
157.   Čištění města v Bezručově ulici. (Foto neznámého autora, 1942, SOkA) 
 
158.  Oblíbeným místem odpočinku Přerovských se stala od roku 1900 plovárna na pravém 
břehu Bečvy u Michalova. (Foto neznámého autora, začátek 20. století, SOkA.) 
 
159.  K snadnějšímu přístupu do parku Michalov sloužila provizorní lávka přes Bečvu. V 
pozadí vily v nově vznikající Máchově ulici. (Foto neznámého autora, první desetiletí 20. 
století. SOkA) 
 
160.  Reka poskytovala možnosti k sportovnímu vyžití vodáků Klubu českých turistů, kteří si 
vybudovali provizorní loděnici za zahradami Kozlovské ulice. (Foto neznámého autora, 1940, 
SOkA) 
 
161.   Vily v Máchově ulici, vpravo vila Božena ředitele akciového pivovaru Václava Čížka z 
roku 1906, vlevo vila Pod Vlastním krovem profesora zemské hospodářské školy Jaromíra 
Součka z roku 1907. (Pohlednice, kolem roku 1910, SOkA) 
 
162.  Park Michalov byl postupně budován z městského lesa. Parkovou úpravu navrhl a 
provedl v roce 1903 František Thomayer. Návštěvníkům sloužila k odpočinku i zahradní 
restaurace, postavená v roce 1892. (Pohlednice, začátek 20. století, SOkA) 
 
163.  Zdeňka Žerotínová. vdova po posledním mužském potomku rodu Žerotínů, s dcerami 
Helenou a Gabrielou na návštěvě Michalova před palmovníkem, vystavěným v roce 1928. 
Druhý zleva redaktor Obzoru Karel Hauke, třetí Josef Krumpholc, učitel a komeniolog. (Foto 
Jiřina Hauková, 1935, SOkA) 



164.  Palmovník v parku Michalov byl v roce 1988 odstraněn. (Foto neznámého autora, 24. 
května 1937. SOkA) 
 
165.  Dne 14. srpna 1960 na oslavu Dne československých železničářů byla dána v parku 
Michalov do provozu pionýrská železnice, která však fungovala jen několik let. (Foto Oldřich 
Kohoutek, šedesátá léta 20. století, SOkA) 
 
166.  V roce 1912 byla na Osmeku postavena střední hospodářská škola (uprostřed) a obytná 
budova pro zaměstnance (vpravo). V roce 1922 byl areál doplněn o zemskou odbornou 
hospodářskou školu. (Pohlednice, dvacátá léta 20. století, SOkA) 
 
167.   Restaurace Na Křivé byla oblíbeným výletním místem Přerovských. (Foto neznámého 
autora, začátek 20. století, MK) 
 
168.  Na Křivé se konaly dělnické akce. (Foto neznámého autora, začátek 20. století. MK) 
 
169.  Křižovatka ulic Malé Dlážky a Kopanin. (Foto neznámého autora, šedesátá léta 20. 
století, SOkA) 
 
170.  Rohový dům při souběhu ulic Za Mlýnem (vlevo) a Kopanin (vpravo). (Foto neznámého 
autora, šedesátá léta 20. století, SOkA) 
 
171.   Známým hostincem na Velké Dlážce byla hospoda Na Špici, která byla zbořena při 
výstavbě nové sokolovny v polovině třicátých let. (Foto neznámého autora, třicátá léta 20. 
století. SOkA) 
 
172.   Letní cvičiště Sokola na Velké Dlážce, vybudované v roce 1921 na pozemcích 
bývalého dvora hraběte Magnise, zakoupených v roce 1919. Konala se na nich oslava 60. 
výročí založení přerovské sokolské jednoty. (Foto neznámého autora, 1931, SOkA) 
 
173.   Celkový pohled na sokolský areál. (Foto František Toth, třicátá léta 20. století, SOkA) 
 
174.   Zatáčka v ulici Velké Dlážce, vlevo odbočovala Lázeňská ulice. (Foto neznámého 
autora, padesátá léta 20. století, SOkA) 
 
175.   Skupina domů na Velké Dlážce čp. 525, zvaná Betlém. (Foto neznámého autora. 1902. 
SOkA) 
 
176.  V roce 1918 byla vysvěcena budova ústavu sester dominikánek na Velké Dlážce. 
(Pohlednice, dvacátá léta 20. století, sbírka J. Hlouška) 
 
177.   Zahradní část ústavu, který byl po vyhnání sester v roce 1950 využíván jako učňovská 
škola a ubytovna. Padl za oběť výstavbě sídliště Velká Dlážka. (Foto František Toth, třicátá 
léta 20. století, sbírka J. Hlouška) 
 
178.  K výrazným architektonickým dominantám patřil Szancrův obchodní dům na Velké 
Dlážce naproti zatáčce, od níž se oddělovala Lázeňská ulice. (Pohlednice, 1909. sbírka J. 
Hlouška) 
 
 



179.   Secesní dům na Velké Dlážce před zbořením v rámci výstavby sídliště. (Foto František 
Toth. začátek sedmdesátých let 20. století, SOkA) 
 
180.  Velká Dlážka v době bourání původní zástavby. (Foto František Toth, začátek 
sedmdesátých let 20. století. SOkA) 
 
181 Dvůr domu na Velké Dlážce, na snímku Anna Harnová. (Foto neznámého autora.  
       1914-1916. sbírka J. Hlouška) 
 
182.  Malebné zobrazení železničního přejezdu u Předmostí. (Pohlednice, konec 19. století, 
SOkA) 
 
183.  Přejezd železniční trati z Předmostí na Velkou Dlážku. Podjezd zde byl postaven v roce 
1938. (Foto neznámého autora, třicátá léta 20. století, sbírka M. Herziga) 
 
184.  Lázeňská ulice před zbouráním. (Foto František Toth, sedmdesátá léta 20. století. 
SOkA) 
 
185.  Tržnice zemědělské rady na Tratidlech. (Foto neznámého autora, dvacátá léta 20. století, 
SOkA) 
 
186.  Tratidla před zbouráním. (Foto František Toth, sedmdesátá léta 20. století, SOkA) 
 
187.   Prostor na pravém břehu Bečvy, původní ulice Lázeňská a Tratidla, prostor tržnice, 
elektrárna a sklady obuvi podniku Svit Gottwaldov. (Foto František Toth, sedmdesátá léta 20. 
století, SOkA) 
 
188.  Zprovoznění mostu Legií z Velkých Novosad na pravý břeh Bečvy u elektrárny. (Foto 
neznámého autora, 1933, SOkA) 
 
189.  Letecký pohled na areál elektrárny. (Foto neznámého autora, třicátá léta 20. století. 
SOkA) 
 
190.  Letecký pohled na Přerov v době, kdy jej teprve čekala osudová rozhodnutí. (Foto 
neznámého autora. 1947, SOkA) 
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