
O MĚSTĚ PŘEROVĚ
O Přerově
Město Přerov leží na řece Bečvě. Příznivá poloha a podmínky vedly k trva-
lému osídlení Přerovska již od mladší doby kamenné. Od 7. století našeho 

letopočtu je zde prokázáno slovanské osídlení a v 9. století se v této lokalitě nachá-
zelo jedno ze sídlišť Velkomoravské říše. Vznik samostatného Přerova souvisí se 
vznikem strážní tvrze na skalnatém kopci nad brodem přes Bečvu, kudy procházela 
stará obchodní cesta spojující Pobaltí s Podunajím. Tvrz byla postupně přestavěna 
na knížecí hrad, který byl ve 13. století již kamenný a byl také střediskem jednoho 
ze šesti tehdejších moravských hradních krajů. První ověřená písemná zmínka o Pře-
rovu je v listině olomouckého biskupství z roku 1141. Na královské město byl Pře-
rov povýšen v roce 1256 Přemyslem Otakarem II., ale od počátku 15. století se stává 
městem poddanským. Mezi jeho majiteli najdeme známé rody Cimburků, Pernštejnů, 
Žerotínů, Petrášů a Magnisů. Přerov je také právem nazýván městem Blahoslavovým 
a Komenského, nejvýznačnějších osobností jednoty bratrské. Současný Přerov láká 
návštěvníky zachovalou městskou památkovou zónou se zbytky středověkých hra-
deb s fortnou a zámkem, ve kterém sídlí Muzeum Komenského. Za zhlédnutí stojí 
městský park Michalov i přírodní areál lagun. Nezapomeňte také navštívit známou 
archeologickou lokalitu Přerov - Předmostí, kde můžete zhlédnout školní Muzeum 
mamutů a Památník lovců mamutů.

O Przerowie
Miasto Przerow leży nad rzeką Bečva. Korzystne położenie i warunki doprowadziły 
do trwałego zasiedlenia Przerowa już od późnej epoki kamienia. Od VII wieku naszej ery 

istniało tu osiedle słowiańskie a w XIX wieku w tym miejscu znajdowało się jedno z siedlisk Wielko-
morawskiej Rzeszy. Powstanie samego Przerowa jest związane z powstaniem twierdzy strażniczej 
na skalistym wzgórzu na brodem przez rzekę Bečva, którędy prowadził stary szlak handlowy łączą-
cy kraje nadbałtyckie z krajami naddunajskimi. Twierdza została stopniowo przebudowana na gród 
książęcy, który w XIII wieku był już kamienny i był też ośrodkiem jednego z sześciu ówczesnych 
morawskich obwodów posiadających gród. Pierwsza sprawdzona pisemna wzmianka o Przerowie 
jest w akcie biskupstwa ołomunieckiego z 1141 roku. Prawa miasta królewskiego uzyskał Przerow w 
1256 roku od Przemysła Otokara II. Od początku XV wieku staje się jednak miastem poddańczym. 
Wśród jego właścicieli znajdziemy znane rody Cimburków, Pernštejnów, Žerotínów, Petrášów, Mag-
nisów. Przerow jest zasłużenie nazywany miastem Blahoslava i Komeńskiego, najwybitniejszych 
postaci Jednoty Braci Czeskich. Współczesny Przerow kusi gości zachowaną miejską strefą zabyt-
kową z pozostałościami średniowiecznych murów z furtką i zamkiem, w którym ma siedzibę Muze-
um Komeńskiego. Warto zobaczyć park miejski Michalov i areał przyrodniczy lagun. Należy też 
pamiętać o odwiedzeniu znanego stanowiska archeologicznego Přerov - Předmostí, gdzie można 
obejrzeć szkolne Muzeum mamutów i Pomnik łowców mamutów.

Über Přerov (Prerau)
Die Stadt Přerov liegt am Fluss Betschwa. Die günstige Lage und Bedingungen führten 
zur Besiedlung der Umgebung von Přerov schon seit der jüngeren Steinzeit. Seit dem 

7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung ist hier slawische Besiedlung nachgewiesen und im 9. Jahr-
hundert befand sich an dieser Stelle eine der größten Siedlungen des Großmährischen Reichs. Die 
Entstehung der Stadt Přerov hängt mit der Entstehung eines Wachturms am Felshügel über der 
Schwemme des Flusses zusammen, wo der alte Handelsweg führte, der die Ostsee mit der Donau-
gegend verband. Die Festung wurde zu einer Fürstenburg umgebaut, die im 13. Jahrhundert bereits 
steinern sein sollte und das Zentrum einer der sechs damaligen mährischen Burgregionen wurde. 
Die erste schriftliche Erwähnung über Přerov ist in einer Urkunde des Olmützer Bistums aus dem 
Jahre 1141. Zur Königsstadt wurde Přerov von Přemysl Ottokar II im Jahr 1256 erhoben. Seit dem 
Anfang des 15. Jahrhunderts wird es aber eine unterworfene Stadt. Unter den Besitzern finden wird 
bekannte Adelsfamilien von Cimburg, von Pernstein, von Žerotín, von Petráš, von Magni. Přerov 
wird auch mit Recht als die Stadt von Blahoslav und Comenius bezeichnet, das sind die bedeu-
tendsten Persönlichkeiten der Böhmischen Brüder. Die gegenwärtige Stadt Přerov lockt die Besu-
cher mit der erhaltenen städtischen Denkmalzone mit Überresten der mittelalterlichen Mauern mit 
einer Pforte und dem Schloss, in dem sich das Comenius-Museum befindet. Sehenswert sind auch 
der Stadtpark „Michalov“ und das Naturgelände „Lagunen“. Vergessen Sie auch nicht die bekannte 
archäologische Lokalität Přerov – Předmostí zu besuchen, wo Sie  das schulische Mammut-Muse-
um  und das Mammutjäger-Denkmal besichtigen können.

About Přerov
Přerov is located by the Bečva river. Favourable conditions and location gave rise to 
permanent settlements in the region already during the Early Stone Age. Later eviden-

ce shows a Slavonic settlement from the 7th century AD and another one belonging to the Great 
Moravian Culture from the 9th century. The foundation of Přerov itself is connected with the building 
of a watching fortress on the rocky hill above the ford of the Bečva. The fortress was used to watch 
over the old trading road connecting the Baltics and the Danube basin that led through these lands. 
The same fortress was gradually rebuilt into a princely castle, which by the 13th century was alrea-
dy a stone construction. Přerov became the centre of the six Moravian castle regions of that time. 
The first verified written records about Přerov can be found in an Olomouc bishopric document 
from 1141. Přerov became a royal town in 1256 by the deed of Přemysl Otakar II. However, from 
the beginning of the 15th century, it became a serfdom town. It belonged to many families such as 
the Cimburks, Pernštejns, Žerotíns, Petrášes and Magnises. Přerov has the right to be called the 
town of Blahoslav and Comenius, who are the most important personalities of the Czech Brethren. 
Today‘s Přerov entices visitors with its well-preserved areas, its medieval walls, the wicket and the 
chateau, where the Museum of Comenius holds its exhibitions. The Michalov Town Park is cer-
tainly worthwhile seeing as well as the natural area of the lagoons. Do not forget to visit also the 
well-known archaeological location Přerov - Předmostí, where the Museum of mammoths and the 
Mammoth hunters Memorial can be seen.

www.prerov.eu


